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GİRİŞ

Mil li yet çi Ha re ket Par ti si Ge nel Baş ka nı Dr. Dev let BAH ÇE Lİ, 
ya şa nan en di şe ve ri ci ge liş me ler kar şı sın da, Türk top lu mu nu ıs rar-
la uyar mak ta ve bir çağ rı da bu lun mak ta dır;

“AKP ik ti da rı, Tür ki ye’yi fe lâ ke te sü rük le ye rek teh li ke li bir 
yol da iler le mek te ıs rar et mek te dir. AB-Tür ki ye iliş ki le ri, yan lış bir 
ze min de yü rü mek te dir; AB, 2004 yı lı Tür ki ye İler le me Ra po ru, bir 
“Ku ru cu Bel ge” ola rak al gı la nır sa bu, dev le ti mi zin so nu ola cak tır. 
Türk mil le ti bu yan lış gi di şi dur dur ma lı dır” de mek te dir.

Ge liş me le rin top lum sal ça tış ma ya dö nüş me si ih ti ma li üze ri-
ne, Sa yın Ge nel Baş kanın yap tı ğı uya rı ve öne ri le ri, 14 Ha zi ran 
2004 ta ri hin de “Ta ri hî Gö rev Çağ rı sı”  ola rak, si vil top lum tem sil ci-
le ri ne ve dev let yö ne ti ci le ri ne du yur muş tuk.

Da ha son ra, bir çok de fa ikaz lar da bu lun du lar. Ma ale sef, 
ge liş me ler Sa yın BAH ÇE Lİ’yi hak lı çı kar mış tır.

Sa mi mî, so rum lu luk ah lâ kı na sa hip ve bil ge bir Dev let Ada-
mı’nın Türk mil le ti nin ge le ce ği üze rin de duy du ğu en di şe le ri nin 
ve ön gö rü le ri nin, dört ay lık kı sa bir sü re de ger çek leş miş ol ma sı nı 
üzün tü ile iz le dik.

Sa yın Ge nel Baş kan, İler le me Ra po ru ile çer çe ve si çi zi len 
mü za ke re sü re ci ni ve bu ze min de ger çek leş ti ri le cek AB üye li ği ni 
ka bul et me ye ce ği mi zi, sü re cin he men dur du rul ma sı  gerektiğini 
ve Tür ki ye’nin AKP ik ti da rın dan kur ta rıl ma sı nı önem le vur gu la-
mak ta dır. Bu mak sat la, Türk mil le tini Gö nül Se fer ber li ğine, ül kü-
cü le ri  gö re ve ça ğır mak ta dır.

Bi ze gö re;

“Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti, üni ter ya pı ya sa hip bir mil lî dev-
let tir. Bu dev le ti ku ran halk, et nik kö ken le ri ne ve kül tü rel özel lik-
le ri ne ba kıl mak sı zın eşit ve onur lu va tan daş lar top lu lu ğu ola rak 
Türk mil le ti dir.
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Mil lî bir lik ve bü tün lü ğü müz, üni ter dev let ya pı mız, sos yal 
do ku muz, ül ke mi zin iç hu zu ru ve is tik rar or ta mı, mil lî kim li ği miz, 
mil lî var lı ğı mız ve ege men li ği miz hiç bir be del kar şı lı ğın da vaz geç-
me ye ce ği miz mil lî has sa si yet le ri miz dir.

Av ru pa Bir li ği, 2004 Yı lı İler le me Ra po ru’nda, et nik, inanç ve 
kül tü rel fark lı lık la rı, top lu luk kim lik le ri ne dö nüş tü re rek ‘azın lık’ 
ola rak ‘ta nın ma sı nı’ ve bu kim lik le re ‘kül tü rel ve si ya sî hak la rın 
ve ril me si ni’, Tür ki ye’den ta lep et mek te, ye ni bir top lum ve ye ni 
bir dev let ya pı sı öner mek te dir. AB’nin ger çek ni ye ti açı ğa çık mış-
tır. AB’nin bu ta lep le ri, bö lü cü te rör ör gütünün si ya sî he def le ri 
ile ör tüş mek te dir. Bu kap sam da, te rör suç la rı dâ hil idam ce za sı 
kal dı rıl mış tır. Ana  dil de eği tim/öğ re nim ve TV ya yı nı ya pıl ma sı, 
Kıb rıs’ta Rum lardan ya na çö züm ka bul edil miş tir. Bi zim ha zır la dı-
ğı mız Ulu sal Prog ram, AB’nin bu ta lep le ri ne kar şı çe kin ce le ri mi zi 
ifa de eden ve millî hassasiyetlerimize göre hazırlanmış bir mil lî 
bel ge dir.

Bir “Tes li mi yet Fer ma nı”na dö nü şen, İler le me Ra po ru ikin ci 
bir Sevr’e ula şa ma ya cak, bu na Türk mil le ti ve Türk Mil li yet çi le ri 
mü sa ade et me ye cek tir. Bu sü reç mut la ka dur du ru la cak, Avrupa 
ile “yeni ve doğru” bir ilişki kurulacaktır.

Bu va tan sa hip siz de ğil dir.

Dr. Dev let BAH ÇE Lİ’nin, 14 Ha zi ran, 11 - 18 Ey lül ve 07 Ekim 
2004 ta rih le rin de yap tı ğı ba sın açık la ma la rı nı bir bü tün lük için de 
ve fay da lı ola ca ğı ümi di ile bil gi le ri ni ze su nu yo rum.

Say gı la rım la…

Meh met ŞAN DIR

Ge nel Baş kan Yar dım cı sı

MHP Haklı Çıkmıştır



3

TA Rİ HÎ GÖ REV ÇAĞ RI SI

Bu ta ri hî dö ne meç te,

“Bü tün va tan daş la rı mı, si ya sî par ti le ri, ba sın 

or gan la rı nı, dev let ku rum la rı yö ne ti ci le ri ni, top-

lum ke sim le ri nin tem sil ci le ri ni, “aza mî so rum-

lu luk an la yı şı ve sağ du yu ile ha re ket et me ye” 

ça ğı rıyo rum!”

“Geç miş te ya şa nan lar, ya şan mış ve ge ri de 

kal mış tır. Şim di ne re de olur lar sa ol sun lar bu 

şe ref li da va nın sa mi mi yet ve sa fi ye ti ne bağ lı olan 

bü tün da va ve ül kü ar ka daş la rı mı, Türk mil le ti nin 

onur lu ge le ce ği ni ha zır la mak mis yo nun da gö rev 

al ma ya ça ğı rı yo rum” 

Dr. Dev let BAH ÇE Lİ

Mil li yet çi Ha re ket Par ti si

Ge nel Baş ka nı
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TA Rİ HÎ GÖ REV ÇAĞ RI SI

Son gün ler de ya şa nan ge liş me ler, Tür ki ye’nin mil lî bir li ği ni 
ve bü tün lü ğü nü he def alan ba zı çev re le rin ül ke yi teh li ke li bir 
ger gin lik or ta mı na sü rük le mek is te dik le ri ni gös ter mek te dir. İha-
net pro va la rı ve nü ma yiş ler le ye ni tah rik ler için ze min ara yı şı na 
gi ril miş tir.

Bu ni yet ler kar şı sın da bü tün va tan daş la rı mı zın, si ya sî par ti le-
rin, ba sın or gan la rı nın, dev let ku rum la rı ile top lu mun tüm ke sim-
le ri nin, “aza mî so rum lu luk an la yı şı ve sağ du yu ile ha re ket et me-
le ri” ha ya tî önem ta şı mak ta dır. AKP Hü kû me ti nin içi ne düş tü ğü 
tes li mi yet ve acz den güç ve ce sa ret alan bu iç ve dış tah rik le rin 
iç bün ye mi zi ke mir me si ne ve Tür ki ye’nin uf ku nun ka rar tıl ma sı na 
as la izin ve ril me me li dir.

Bu aziz va tan he pi mi zin dir. Ay nı ka der ge mi si nin yol cu la rı 
ola rak Tür ki ye’mi zin bir ka os or ta mı na sü rük len me si ni hep bir lik-
te ön le mek, he pi miz için ta ri hî bir gö rev dir. 

AKP ik ti da rı, ken di siy le bir lik te Tür ki ye’yi de bir fe lâ ke te sü rük-
le ye cek bu teh li ke li yol da ıs rar eder se, bu du ru mun çok ağır ola-
cak ve ba li ni ta rih önün de ta şı mak du ru mun da ka la cak ve maşe rî 
vic dan da mah kûm ola cak tır.

Bö lü cü te rör ör gü tü ne yar dım ve ya tak lık tan mah kûm olan 
ve PKK bağ lan tı lı fa ali yet le ri ne de niy le ka pa tı lan bir si ya sî par ti ye 
men sup dört es ki mil let ve ki li nin tah li ye si, ye ni tah rik le rin sah ne-
ye ko nul ma sı için si ya sî bir göv de gös te ri si ne dö nüş tü rül müş tür. 
PKK’nın si ya sal laş ma he de fi nin adım adım ger çek leş ti ril me si ni 
Tür ki ye po li ti ka sı nın mer ke zi hâ li ne ge ti ren AB, bu mah kûm la rın 
ser best bı ra kıl ma sı için bu gü ne ka dar her zor la ma yı yap mış, her 
yo la te ves sül et miş tir.

Bu nun için Tür ki ye’ye, Türk mil le ti ne ve Türk ada le ti ne her 
tür lü ha ka ret yö nel til miş tir. Bu ko nu da baş vu rul ma dık bas kı ve 
teh dit kal ma mış tır. Si ya sî amaç la rı, ni yet le ri ve fi il le ri or ta da olan 
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bu ki şi ler, söz de ba rış ve hür ri yet kah ra ma nı ilân edil miş ler dir. 

Ya şa nan bü tün bu sü reç te, bu ki şi ler hiç bir piş man lık duy-
ma dık la rı nı ve bö lü cü te rö rün des tek çi si ol duk la rı nı her söz le ri 
ve ha re ket le riy le gös ter miş ler dir. Bu nu ba zı çev re ler unut mak ve 
unut tur mak is te se ler bi le, bu ger çek ler Türk mil le ti nin ha fı za sın-
dan si lin me miş tir. Bu gün, bun la rın ser best kal ma sı yi ne ay nı çev-
re ler ta ra fın dan bir bay ram ha va sı için de kut la na bil mek te, ye ni 
tah rik le rin bir pro va sı ola rak gö rü le bil mek te dir.

AKP, bu sü reç te ken di si ne ve ri len gö re vi bü yük bir sa da kat le 
ifa et miş tir. İlk adım ola rak, Av ru pa İn san Hak la rı Mah ke me si ni, 
Türk mil lî hu kuk sis te mi nin üze rin de Yük sek Tem yiz Mah ke me si 
hâ li ne ge tir miş tir. Bun dan son ra da bu mah ke me nin tek nik ih lâl 
ka rar la rı nın Türk mah ke me le ri nin ke sin leş miş hü küm le ri ni ge çer-
siz kıl ma sı nı ve ye ni den yar gı la ma se be bi ol ma sı nı ka bul et miş tir. 
Bu zor la ma lar la baş la tı lan ye ni den yar gı la ma sü re cin de ya pı lan 
du ruş ma lar, Av ru pa lı göz lem ci le rin Tür ki ye’ye per va sız ca ha ka-
ret et tik le ri bir gös te ri ala nı na dö nüş müş tür.

Mah ke me nin ilk mah kû mi yet ka ra rın da ıs rar et me si üze ri ne 
de Tür ki ye’yi, Türk in sa nı nı ve Türk ada le ti ni he def alan ve aşa ğı-
la yan ha ya sız bir kam pan ya baş la tıl mış tır. Ne ha zin dir ki, ba sı nı-
mı zın bir bö lü mü de bu ko ro ya ka tıl mış tır. AKP ise dev let ida re si 
cid di ye ti ve so rum lu lu ğuy la bağ daş ma ya cak şe kil de bu ha ka ret-
le ri ne re dey se hak lı gö ren ve gös ter mek is te yen  bir tu tum ser gi-
le miş tir. Ba ğım sız Türk ada le ti ni bas kı ve teh dit ler le sin dir me yi ve 
yıl dır ma yı amaç la yan bu gay ret ler so nun da or tak ama ca ni ha yet 
ulaş mış tır. 

Türk mil le ti adı na yar gı yet ki si ni kul la nan ba ğım sız Türk mah-
ke me le ri nin ka rar la rı nı tar tış mak, bun la ra si ya sî et ki iza fe et mek 
hu kuk an la yı şı mız la bağ daş ma mak ta dır. Mil li yet çi Ha re ketin, 
ka nun la rın adil ve doğ ru uy gu lan ma sın dan ve bu nun so nu cu 
ve ri len ka rar lar dan hak kı olan la rın ya rar lan ma sın dan ra hat sız 
ol ma sı için her han gi bir özel ne den bu lun ma mak ta dır. Bu ba kım-
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dan, biz sa de ce bu ka ra rın si ya sî so nuç la rı üze rin de du ra ca ğız.

Bu gün ge li nen nok ta ya ba kıl dı ğın da, kar şı mız da ki ger çek ler 
şun lar dır: 

Tür ki ye’de ki bö lü cü çev re ler, bu ge liş me yi si ya sî amaç ve 
he def le ri nin adım adım ger çek leş me si yo lun da önem li bir eşik ola-
rak gör müş ve bun dan ce sa ret al mış tır. Bu su ret le, AB’nin hi ma ye-
si ve ve sa ye ti al tın da Tür ki ye’de ye ni tah rik ve ni fak to hum la rı nın 
atıl ma sın da ye ni bir ze min ka za nıl mış tır. Bu gün, bö lü cü çev re-
le rin ve Tür ki ye’de de mok ra si ha va ri li ği ro lü ne so yu nan gaf let 
er ba bı nın şim di de bu ki şi le re ye ni bir si ya sî mis yon yük le me ye 
ça lış tık la rı nı esef le gör mek te yiz.

Tür ki ye’de dev let eliy le ve ön cü lü ğün de Kürt çe ya yın ve 
öğ re ni mi nin önü nün açıl ma sıy la ay nı za ma na rast la yan bu son 
ge liş me, Kürt so ru nu na ba rış çı çö züm bu lun ma sı zor la ma la rın da 
ye ni bir iti ci güç ola rak kul la nıl mak is te nil mek te dir. Ba rış sü re ci 
ola rak ifa de edi len bu ye ni ze min de sür dü rü le cek mü ca de le de, bu 
son ge liş me bir “mi lât” ola rak gö rül mek te ve bu amaç la kul la nıl-
ma ya ça lı şıl mak ta dır. 

Kim, ki min le ve ne için mü ca de le ede cek tir? Ba rış sü re cin den 
kas te di len ne dir? Son ge liş me le rin or ta ya çı kar dı ğı ilk so nuç ve 
te za hür le re ba kıl dı ğın da, bu so ru la rın ce va bı nı bul mak güç ol ma-
ya cak tır. Ya pı lan be yan lar, bek len ti ve ni yet le re ışık tut mak ta dır.

Bu çev re le rin yap tı ğı ilk çağ rı, halk sa vun ma güç le ri ola rak 
an dık la rı si lâh lı PKK te rö rist le ri nin si ya sî sü re ce ka tıl ma sı nın önü-
nün açıl ma sı için, ay rım ya pıl mak sı zın ge nel si ya sî af çı kar tıl ma sı 
çağ rı sı ol muş tur.  Şim di “ba rış el çi si” ola rak gö rü len bu çev re ler, 
Hü kû met le te rö rist PKK’ya eşit me sa fe de dur duk la rı nı söy le miş-
ler ve son dö nem de Tür ki ye’de uy gu la nan pro je le rin mi ma rı nın 
“Sa yın” di ye hi tap et tik le ri te rö rist ba şı ol du ğu nu be lirt miş ler dir. 
İm ra lı’da ki ka til le hi ne öz gür lük ve af slo gan la rı nın atıl dı ğı nü ma-
yiş ler ya pıl mış, böy le bir or tam da te rö rist PKK’nın bü yük lük ve 
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fe da kâr lık gös te re rek söz de ateşkesi 6 ay da ha uzat ma sı için ri ca cı 
olun muş tur.

Öte yan dan, bö lü cü tah rik le rin ye ni bir ce sa ret ka zan ma sıy la 
bir lik te, gü ven lik kuv vet le ri mi ze kar şı te rör ey lem le ri de hız ka zan-
mış ve ha in sal dı rı lar so nu cu son dört gün için de dört gü ven lik 
gö rev li miz al çak ça şe hit edil miş tir.

Bü tün bu ge liş me le re AKP Hü kûme ti nin tep ki si ise biz ler 
için şa şır tı cı ol ma mış tır. Son mah ke me ka ra rı nın Tür ki ye’yi hem 
içer de hem de dı şa rı da ra hat lat tı ğı nı söy le yen Ada let Ba ka nı, 
bu nun ar ka sın dan ge le cek ta lep le re de ce sa ret ve re cek şe kil de, 
de mok ra tik sa bır la her  şe yin aşı la ca ğı te mi na tı nı ver miş tir. Sa yın 
Baş ba kan da ABD ge zi si dö nü şün de bu tar tış ma la ra ka tıl mış ve 
bir be be ğin do ğu mu nun bi le 9 ay 10 gün sür dü ğü nü ha tır la ta rak, 
ace le edil me me si ge rek ti ği ni, her so ru nun za man la çö zü le ce ği ni 
söy le miş tir. Gö rü nüş te si ya sî af ta lep le ri ne kar şı çı kan Sa yın Baş-
ba kan, bi lâ ha re bu nu ya lan lar ca sı na sağ lık lı do ğum için gay ret 
sarf et tik le ri ni be lirt miş ve böy le ce bu ko nu da ki bek len ti le rin 
za man için de kar şı la na ca ğı hu su sun da ka pı yı açık bı rak mış tır.

Bü tün bu ya şa nan lar, Tür ki ye’yi yö ne ten ler için esef ve ri ci 
gaf let te za hür le ri dir.

Şim di de, bö lü cü te rö rü hiç bir piş man lık duy ma dan hâ lâ 
des tek le di ği or ta da olan bu çev re ler den, Tür ki ye’de iç hu zur ve 
ba rı şın ko run ma sın da si ya sî bir rol oy na ma la rı bek len mek te dir. 
Bu si ya sî mis yon, an la şıl dı ğı ka da rıy la, bö lü cü te rö rün ni haî 
amaç la rı na si ya sî yol lar la ulaş ma sı nı sağ la ya cak bir sü reç için, 
bö lü cü mih rak lar la bir uz laş ma ya va rıl ma sı ko nu sun da yar dım cı 
ol ma la rı dır. 

Böy le bir pa zar lık an la yı şı nın, gaf let ve da lâ le tin öte sin de bir 
iha net ola ca ğı nı her kes çok iyi bil me li dir. Kim se Türk mil le ti nin 
sab rıy la oy na ma ma lı, al tın da ka la ca ğı he sap sız adım lar at ma-
ma lı dır. Tür ki ye, ta ri hi nin hiç bir dö ne min de bu ka dar hay si yet 
kı rı cı bir du ru ma so kul ma mış tır. Hiç bir de vir de Tür ki ye’nin mil lî 
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has sa si yet le ri bu ka dar per va sız ca he def alın ma mış, oyun cak 
hâ li ne ge ti ril me miş tir.

AB’ye her ba kım dan tes lim olan AKP ik ti da rı, ne acı dır ki, 
Tür ki ye’yi Av ru pa Bir li ği ne ta şı mak ta bö lü cü he ves le re umut bağ-
la mış, bun dan me det umar hâ le düş müş tür. Av ru pa da bu ger çe ği 
gör mek te ve AKP’nin bu za afın dan da ha faz la ya rar lan mak ko nu-
sun da ce sa ret len mek te dir.

AKP ik ti da rı na bu ko nu da hâ kim olan an la yış, önü müz de ki 
dö nem de Tür ki ye’yi çok zor gün le rin bek le di ği nin ha ber ci si dir. 
Bö lü cü te rö rün Tür ki ye’nin AB üye lik sü re ci ni ken di si ya sî he def le-
ri ne hiz met ede cek bir araç ola rak gör dü ğü ve si ya sî stra te ji si nin 
AB’nin Tür ki ye’den ta lep le riy le ör tüş tü ğü, kim se nin in kâr ede me-
ye ce ği ger çek ler dir.

Bu ra da asıl üzü cü olan, si ya sî ge le cek he sa bıy la AKP’nin si ya-
sî gün de mi nin de bu çiz giy le ke si şi yor ol ma sı dır. Si ya sî ge le ce ği ni 
AB’nin gös ter me lik de ol sa ve re ce ği des te ğe bağ la yan AKP ik ti da-
rı, Tür ki ye’nin onu ru nun, mil lî has sa si yet ve çı kar la rı nın sır tın dan 
ve bun la rı çiğ ne mek pa ha sı na, AB’ye ya ran mak te lâ şı için de dir.

An cak bu hiz met ya rı şı ne re ye ka dar gi de cek, bu yol Tür ki-
ye’yi ne re ye gö tü re cek tir? Mil li yet çi Ha re ketin Tür ki ye’nin ge le ce-
ği ba kı mın dan en di şe duy du ğu hu sus bu dur. AB’nin Tür ki ye’ye 
ba kış tar zı ve bun da et ki li olan un sur lar, bu ko nu da ki kay gı la rı mı-
zı hak lı çı kar mak ta dır. 

Bi lin di ği gi bi, AB’nin Tür ki ye’nin üye lik sü re ci ne yak la şı mın-
da be lir le yi ci olan te mel et ken “Gü ney do ğu So ru nu” ve Tür ki ye’de 
“Kürt mil lî azın lı ğı ya rat mak” mü lâ ha za sı dır. AB’nin bu ba kış açı-
sı, res mî ra por lar da da ifa de si ni bul muş tur. 

Kürt asıl lı va tan daş la rı mı zı mil lî ve et nik azın lık ola rak gö ren 
AB, Tür ki ye’nin Ko pen hag Si ya sî Kri ter le rine uyu mu ko nu su nu da, 
bü yük öl çü de, bu çer çe ve ye oturt mak ta dır. Bu an la yış la ha re ket 
eden AB, kül tü rel hak la rın öte sin de, bu et nik fark lı lı ğa si ya sî sta-
tü ka zan dı rıl ma sı nı ve bu nun Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ana ya sa sı’nda 
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açık ça ta nı na rak so mut bi çim de ifa de si ni bul ma sı nı ta lep ede bil-
mek te dir. 

AB’nin is tek le ri bu nun la da kal ma mak ta dır. Bu sa kat yak la şı-
mın bir so nu cu ola rak, Tür ki ye’den Gü ney do ğu So ru nu’ na si ya sî 
çö züm bul ma sı ve bu nun için bö lü cü te rör ör gü tü ve ya ara cı la rı 
va sı ta sıy la bir di ya log ve mü za ke re sü re ci baş lat ma sı is ten mek-
te dir. 

AKP Hü kû me ti nin yan lış po li ti ka lar ve AB’nin iyi ni yet ten 
uzak tu tu mu ne de niy le, bu gün Tür ki ye’nin AB üye lik sü re ci, 
ma ale sef, böy le bir ipo tek al tı na so kul muş tur.

An cak, AKP ik ti da rı nın AB ile iliş ki le ri böy le bir bo yun du ruk 
al tın da sür dür me ye he ves li ol ma sı, kar şı mı za sü rek li ye ni  ta lep 
ve da yat ma lar la çı kıl ma sı na ze min ha zır la mak ta dır. Bu so nu 
gel mez ta lep le rin iç bün ye miz de ya ra ta ca ğı ger gin lik ve hu zur-
suz luk, sos yal do ku mu zun ve si ya sî ya pı mı zın za man için de ke mi-
ril me si ne ve tah rip ol ma sı na yol aça bi le cek tir. 

Üni ter ya pı ya sa hip bir mil lî dev let ola rak ku ru lan Tür ki ye 
Cum hu ri ye ti’nin bö lün me si ne, et nik fark lı lık la rı aşan ve or tak 
de ğer le re da ya nan mil lî bir li ği mi zin tah rip edil me si ne el bet te hiç 
kim se nin gü cü yet me ye cek tir. Bun dan kim se şüp he duy ma ma lı-
dır. Bu nun la bir lik te, Tür ki ye’nin et nik, mez hep ve kül tü rel fark-
lı lık lar te me lin de bir çe kiş me or ta mı na sü rük len me si ve bu nun 
so nu cu so run lu bir dev let ve top lum hâ li ne ge ti ril me si teh li ke si, 
cid dî bir risk ola rak kar şı mız da dır. Bu nu her kes çok iyi dü şün me li 
ve aza mî ba si ret ve so rum lu luk duy gu suy la ha re ket et me li dir. 

Bu ko nu da fi kir yü rü tü lür ken, Irak’ta ki si ya sî çö zül me ve  par-
ça lan ma sü re cin de Ku zey Irak’ta adım adım bir Kürt dev le ti ku rul-
ma sı yo lun da ya şa nan ge liş me ler çok iyi de ğer len di ril me li dir. 
Kürt grup la rın bu sü reç te ser gi le dik le ri küs tah tu tum lar ve or ta ya 
çı kan bu ye ni di na mik le rin Tür ki ye üze rin de ki muh te mel yan sı ma-
la rı da ge re ken cid di yet le göz önün de bu lun du rul ma lı dır.

AKP’nin, AB ile uyum adı al tın da bu gü ne ka dar yap tık la rı, AB 
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ta ra fın dan yi ne de ye ter li gö rül me mek te, açı lan bu yol da Tür ki-
ye’nin önü ne bit me yen ta lep ler le ge lin mek te dir. AKP yö ne ti ci le ri 
ise, bu yön de ki ça ba la rı nın ara lık sız sü re ce ği ko nu sun da AB’ye 
her gün te mi nat ver mek te dir. 

Tür ki ye’ye da ya tıl ma sı bek le nen ta lep lis te si bel li dir. AKP’nin 
bu ko nu da ne ya pa ca ğı ise me rak ve en di şe ko nu su dur. 

 EN Dİ ŞE LE Rİ MİZ

Bu ko nu da ki en di şe le ri miz so mut ola rak şu nok ta lar da top-
lan mak ta dır:

Ana dil öğ re ni mi ve TV ya yın la rı ko nu sun da ki ıs ra rı nın ger-
çek ama cı, za man için de dev let ön cü lü ğün de or tak bir azın lık di li 
ge liş ti ril me si ve bu te mel de et nik bi linç oluş tu rul ma sı dır. AKP’nin 
bu ko nu da at tı ğı adım lar dan son ra özel im kân lar la ana dil öğ re ni-
mi nin ye ter li ol ma dı ğı ge rek çe siy le bu dil le rin dev let okul la rın da 
ön ce se çim lik ders ola rak oku tul ma sı, son ra da bu nun denk lik 
yo luy la Türk eği tim sis te mi nin içi ne alın ma sı ta lep le riy le kar şı la-
şıl ma sı bek len me li dir.

AKP, bu ta lep ler kar şı sın da ne yap ma yı dü şün mek te dir? 
De mok ra tik leş me stan dar dı di ye rek bu nu da mı ka bul ede cek tir?

Öte yan dan, et nik te mel de fark lı özel lik le re bir sta tü ka zan-
dı rı la rak bun la rın kül tü rel plan da ta nın ma sı nın ar ka sın dan, 
bun la rın si ya sî plan da kul la nıl ma sı ta lep le ri de za man için de, 
ka çı nıl maz ola rak kar şı mı za ge ti ri le cek tir. Bu amaç la et nik plat-
form da si ya set ya pıl ma sı na, et nik te mel de si ya sî par ti ku rul ma sı-
na im kân ta nın ma sı is te ni le cek tir.

AKP ik ti da rı, me de ni yet öl çü sü ol du ğu ge rek çe siy le ve Ko pen-
hag Si ya sî Kri ter le ri nin bir ica bı sa ya rak, bu is tek le ri de ye ri ne 
ge ti re cek mi dir?

Bu gün için Tür ki ye’nin kar şı sı na ge ti ri len bi rin ci ön ce lik li 
ta lep, kan lı PKK te rö rist le ri için top lu ve ge nel bir si ya sî af çı kar tıl-
ma sı dır. AKP, aca ba, AB üye lik sü re cin de top lum sal ba rış ih ti ya cı 
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ge rek çe siy le, bu nu da ka bul ede cek mi dir? Te rö re kar şı mü ca de-
le de ha yat la rı nı fe da eden şe hit le ri mi zin aziz ha tı ra la rı na ve bu 
uğur da ge le cek le ri ni fe da eden kah ra man la ra sır tı nı dö nen AKP 
zih ni ye ti, PKK ka til le ri ni af fet mek için yi ne de mok ra si ha va ri li ği-
nin ve AB’nin ar ka sı na sak la na cak mı dır?

Bu nok ta da, İm ra lı’da ki te rö rist ba şı nın du ru mu na iliş kin 
ta lep ler üze rin de önem le du rul ma sı ge rek li ola cak tır. İdam ce za sı-
nın ale lâ ce le kal dı rıl ma sıy la, hak et ti ği ce za dan kur tu lan bu ca ni-
nin İm ra lı’da tek ba şı na kal ma sı nın psi ko lo jik so run la ra yol aç tı ğı 
şi kâ yet le ri her gün di le ge ti ril mek te dir. Bu ne den le tec rit ha li ne 
son ve ril me si ve di ğer te rö rist PKK mah kum la rıy la bir ara da kal-
ma sı is te nil mek te dir. 

Öte yan dan, AB üye lik sü re ci ba ha ne siy le uzak ol ma yan bir 
ge le cek te Tür ki ye’nin önü ne, bu ca ni nin af fe di le rek si ya set yap-
ma sı im kâ nı na ka vuş ma sı da yat ma sı nın çı kar tıl ma sı kim se yi 
şa şırt ma ma lı dır. İçi ne sü rük len di ği miz bu teh li ke li ve kay gan yol-
da ar tık her şey müm kün dür. 

Türk mil le ti şim di me rak et mek te dir: AKP, bu da yat ma la rı da 
Tür ki ye’de ye ni ve te miz bir say fa aç mak ve bir de mok ra si ayı bı nı 
sil mek ola rak mı gö re cek tir? Bun la rı da en gin de mok ra si an la yı-
şıy la de ğer len di rip ge re ği ni ye ri ne ge ti re cek mi dir?

Tür ki ye’nin ka de ri ve ge le ce ği üze rin de ku mar oy na mak ve 
bö lü cü emel le ri için Tür ki ye’yi bir ka os or ta mı na sü rük le mek 
is te yen le rin he sap la rı nı bo şa çı kar mak he pi mi zin or tak so rum lu-
lu ğu dur. Aziz Türk mil le ti, bir bü tün ola rak, şaş maz sağ du yu su ve 
ba si re ti ile her ba di re yi aşa cak güç te dir. 

Tür ki ye’nin kud re ti ni kü çüm se yen le rin, Türk mil le ti nin sab rı nı 
de ne mek is te yen le rin ve Türk mil le ti nin bir li ği ni ve bü tün lü ğü nü 
yık mak için mey da nı boş bu lan bir cü r’et le tah rik ler de bu lun ma-
ya yel te nen ce re yan la rın ve bun la rın iş  bir lik çi le ri nin so nu hüs ran 
ola cak tır. Her kes had di ni bil me li, “rüz gâr eke nin fır tı na bi çe ce ği-
ni” ak lın dan hiç çı kar ma ma lı dır. Bu va tan sa hip siz de ğil dir. 
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AKP’NİN SO RUM LU LU ĞU

Tür ki ye’de ya şa nan bu na lım gi de rek ağır laş mak ta ve her ala-
na ya yıl mak ta dır.

Tür ki ye 661 gün dür ba si ret siz AKP Hü kû met le rin ce yö ne-
til mek te dir. AKP, sağ lam si ya sî te mel le ri, inanç la rı ve fel se fe si 
ol ma yan dev şir me bir si ya sî top lu luk tur. Acı ma sız bir is tis mar ve 
al dat ma kam pan ya sı nın iş ba şı na ge tir di ği bu kad ro la rın ger çek 
hü vi ye ti ve ni ye ti kı sa za man da an la şıl mış tır.

An cak, bu nun Tür ki ye’ye fa tu ra sı çok ağır ol muş tur. Tür ki ye 
bir uçu ru mun ke na rı na ge ti ril miş tir. Bu teh li ke li ma ce ra nın çok 
ağır olan tah ri ba tı nın be de li ni ma ale sef ge le cek ne sil ler de öde-
ye cek tir.

Dev let yö ne ti mi ve si ya sal ha ya tı mız hiç bir dö nem de bu 
ka dar yoz laş ma mış tır. Si ya sî ve şah sî ih ti ras la rın em rin de bu öl çü-
de çü rü me miş tir. Hiç bir de vir de, dev let kav ra mı ve ku rum la rı nı 
he def alan böy le bir yı kı ma şa hit olun ma mış tır.

Son dö nem de ya şa nan lar her yö nüy le en di şe ve esef ve ri ci-
dir. Dev let oto ri te si ve ku rum la rı her  gün za afa uğ ra tıl mak ta ve 
yıp ra tıl mak ta dır. Dev let me ka niz ma sı bu kad ro la rın elin de felç 
edil mek is te nil mek te dir. 

Di ğer ta raf tan AKP ik ti da rı bö lü cü ih ti ras la rı teş vik et mek ten 
ve teh li ke li ara yış la ra yö nel mek ten çe kin me yen bir gaf let ve per-
va sız lık ser gi le mek te dir. 

Dev le tin bir li ği ni ve Türk mil le ti nin kar deş li ği ni boz ma yı 
amaç la yan göv de gös te ri le ri bü yük bir cü r’et le sah ne ye ko nul-
mak ta dır. Bu mih rak la rın dev le te mey dan oku ma cü r’e ti ni gös te-
re bil me le ri AKP sa ye sin de dir.

Bu gün Tür ki ye’de ka mu im kân la rı ve va sı ta la rı te rö rist le rin 
hiz me ti ne tah sis edil mek te, ta zi ye adı al tın da ka mu gö re vin de 
bu lu nan lar te rö re  des tek zi ya ret le ri ya pa bil mek te dir. Dev let le 
kan lı te rör ör gü tü ay nı ke fe ye ko nul mak ta, dev le tin gü ven lik güç-
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le ri nin mo ral gü cü çö ker til me ye ça lı şıl mak ta dır.

Bu tah rik ler kar şı sın da AKP Hü kû me ti de rin bir ses siz lik için-
de dir. Âdet ye ri ni bul sun ka bi lin den al çak ses le söy le nen an lam-
sız bir kaç söz dı şın da, Hü kûmet ve Baş ba kan or ta da yok tur. 
İçiş le ri Ba ka nı ka yıp tır. Bu kış kırt ma la rı ya pan iha net ma şa la rı na 
kar şı ka nun lar uy gu la na ma mak ta dır. Hü kû met tam bir acz ve 
gaf let için de dir. Bu tu tu muy la bu tah rik le rin sür me si nin des tek-
çi si ol mak ta dır.

AKP zih ni ye ti, mil lî şu uru ve dev let kav ra mı nın da yan dı ğı as lî 
un sur la rı ve de ğer le ri tah rip et mek için sis tem li bir gay ret için de-
dir. “Tür ki ye lilik” bi lin ci ya rat mak gi bi si ya sî ve ta ri hî ger çek le re 
ay kı rı ve çok teh li ke li bir pro je yi ha ya ta ge çir mek için âde ta se fer-
ber ol muş tur.

Tür ki ye’de ki ba zı odak lar bu ko nu da AKP’nin en ha ra ret li des-
tek çi si ol mak için ya rış hâ lin de dir. Top lu mun et ki li ba zı ke sim le ri 
Tür ki ye’nin ta ri hiy le, mil lî ve ma ne vî de ğer le riy le sü rek li kav ga lı 
ol ma yı, Türk mil le ti ni aşa ğı la ma yı, âde ta mo dern ol ma nın bir şar-
tı ola rak gö ren bir şaş kın lık içi ne gir miş tir. 

Ken di mil le ti ne ya ban cı laş mış ve ken di çı kar la rı dı şın da hiç-
bir de ğer ta nı ma yan, mil lî çı kar la rı ve mil lî hay si ye ti ko ru ma yı 
ge rek siz bir yük ola rak gö ren bu çı kar it ti fak la rı, söz de top lum 
mü hen dis le ri ve si ya set tüc car la rı, Türk dev le tin den in ti kam al ma-
yı amaç la yan bir gaf let yol cu lu ğu na çık mış tır.

Bu va him du ru mun ger çek ne den le ri ve ka çı nıl maz so nuç la rı 
üze rin de aziz mil le ti miz çok iyi dü şün me li dir. 

Bu ra da AKP yet ki li le ri ne mil let adı na sor mak is ti yo rum: Si zin 
dev let, mil let ve de mok ra si an la yı şı nı zın da yan dı ğı esas lar ne ler-
dir? 

Dev let kav ra mı nı ve mil lî bir li ği yık ma yı amaç la yan tah rik ve 
ey lem ler kar şı sın da ses siz kal ma nı zın ger çek ne de ni, bu ko nu da ki 
dün ya gö rü şü nüz de ve si ya sî ide olo ji niz de mi aran ma lı dır? Han gi 
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ama ca hiz met et me ye ça lı şı yor su nuz? Si ya sî par ti ve oy he sap la rı 
mı si zi bu tah rik ler kar şı sı na çık mak tan alı ko yu yor? Yok sa Av ru pa 
Bir li ği kor ku suy la mı bu ata let içi ne gir di niz? 

AKP Hü kû me ti bun la rın ce va bı nı ve 22 ay lık ic ra atı nın he sa bı-
nı Türk mil le ti ne er ve ya geç ve re cek tir. Bun dan ka ça ma ya cak tır. 
Aziz mil le ti miz bu he sa bı san dık ba şın da so ra cak, mil lî ira de bu 
he sap laş ma yı mut la ka ya pa cak tır.

MED YA NIN SO RUM LU LU ĞU

Bö lü cü tah rik ler kar şı sın da yap tı ğı mız ya zı lı ba sın açık la ma sı-
nı gör mez den ge len ler, bu ko nu nun iki ay son ra çar pı tı la rak ga ze-
te man şet le ri ne ta şın ma sın dan son ra, bir den de mok ra si ha va ri si 
ro lü ne so yun muş lar ve ucuz bir po le mik baş lat mış lar dır.

Bu tu tu mun as ga rî si ya sî ah lâk ve de mok rat lık öl çü le riy le 
iza hı nı müm kün gö re me di ği mi zi be lirt mek is te rim. Gös te ri len 
bu tep ki nin ne de ni hâ lâ bi lin me mek te dir. Bu çev re ler, yap tı ğı mız 
açık la ma nın içe ri ğin den mi ra hat sız ol muş lar dır? Bu ko nu et ra fın-
da ko par tıl mak is te ni len sa nal fır tı na da, bu nok ta açık kal mış, 
tam an la şı la ma mış tır.

14 Ha zi ran ta rih li ya zı lı ba sın açık la ma mız bu gün de sür mek-
te olan tah rik ler için ge çer li li ği ni ko ru mak ta dır. 

14 Ha zi ran gün kü ya zı lı açık la ma mız da özet le şun la rı söy le-
miş tik:

“Son gün ler de ya şa nan ge liş me ler, Tür ki ye’nin mil lî bir li ği ni 
ve bü tün lü ğü nü he def alan ba zı çev re le rin ül ke yi teh li ke li bir 
ger gin lik or ta mı na sü rük le mek is te dik le ri ni gös ter mek te dir. İha-
net pro va la rı ve nü ma yiş ler le ye ni tah rik ler için ze min ara yı şı na 
gi ril miş tir. Bu ni yet ler kar şı sın da, bü tün va tan daş la rı mı zın, si ya sî 
par ti le rin, ba sın or gan la rı nın ve dev let ve top lu mun tüm ku rum 
ve ke sim le ri nin, aza mî so rum lu luk an la yı şı ve sağ du yu ile ha re ket 
et me le ri ha ya tî önem ta şı mak ta dır. 
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AKP Hü kû me ti nin içi ne düş tü ğü tes li mi yet ve acz den güç ve 

ce sa ret alan bu iç ve dış tah rik le rin iç bün ye mi zi ke mir me si ne ve 

Tür ki ye’’nin uf ku nun ka rar tıl ma sı na as la izin ve ril me me li dir. Bu 

aziz va tan he pi mi zin dir. Ay nı ka der ge mi si nin yol cu la rı ola rak 

Tür ki ye’mi zin bir ka os or ta mı na sü rük len me si ni hep bir lik te ön le-

mek, he pi miz için ta ri hî bir gö rev dir.

Bu aziz va tan so kak ta bu lun ma mış tır.Tür ki ye’nin ka de ri ve 

ge le ce ği üze rin de ku mar oy na mak ve bö lü cü emel le ri için Tür ki-

ye’yi bir ka os or ta mı na sü rük le mek is te yen le rin me ş’um he sap-

la rı nı bo şa çı kar mak he pi mi zin or tak so rum lu lu ğu dur. Aziz Türk 

mil le ti, bir bü tün ola rak, şaş maz sağ du yu su ve ba si re ti ile her 

ba di re yi aşa cak güç te dir. 

Bu tah rik çi le rin so nu hüs ran ola cak tır. Her kes had di ni bil me-

li, “rüz gâr eke nin fır tı na bi çe ce ği ni” ak lın dan hiç çı kar ma ma lı dır. 

Bu va tan sa hip siz de ğil dir.” 

Bü tün va tan daş la rı mı zın ve Tür ki ye’de ki her ke si min bu nun 

bi lin ciy le ve ak lıse li min reh ber li ğin de ha re ket et me yi sür dür me si 

ve top lum sal hu zu run ko run ma sı için üze ri ne dü şen gö re vi bu 

bi linç le ye ri ne ge tir me si en ha li sa ne te men ni miz dir.

Söz de de mok ra si ha va ri si ke si len çev re le rin sap tı ra rak is tis-

mar ko nu su yap mak is te di ği gö rüş le ri miz bun lar ol muş tur. Bu 

çev re le re sor mak is ti yo rum: Bu söz le rin ne si ne kar şı sı nız? Ra hat-

sız lı ğı nı zın ger çek se be bi ne dir? Bu nun ce va bı nı bek li yo ruz.
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AV RU PA BİR Lİ Ğİ İLER LE ME RA PO RU VE AKP

Tür ki ye, dış po li ti ka ala nın da önem li ge liş me le rin ce re yan 
ede ce ği has sas bir dö ne me gir mek te dir. Önü müz de ki bir kaç ay 
için de dış po li ti ka da ha re ket li gün ler ya şa na cak tır.

AKP’nin dev let yö ne ti mi an la yı şı nın dış po li ti ka üze rin de ki 
olum suz yan sı ma la rı, bu dö nem de da ha so mut bi çim de an la şı-
la cak tır. 

Dev le tin iti ba rı, mil lî onur ve has sa si yet ler ile mil lî çı kar lar 
kav ram la rı na ya ban cı olan AKP, dış po li ti ka yı si ya sî if lâ sı nı giz le-
mek ve meş ru iyet so ru nu nu aş mak için bir ak la ma ara cı ola rak 
kul lan mak is te mek te dir. 

An cak, ha ya lî se nar yo lar, sa nal he def ler ve içi boş slo gan-
lar la yü rü tü len dış po li ti ka da ar tık ger çek le rin gö rü le ce ği va de 
yak laş mış tır. 

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin açıl ma sıy la bir lik te, Av ru pa 
Bir li ğinin si ya sî gün de mi mi zin mer ke zi ne otu ra ca ğı ye ni bir tar tış-
ma ve bek le me dö ne mi ne gi ri le cek tir.

AB Ko mis yo nunun Tür ki ye ko nu sun da ki İler le me Ra po ru’nun 
açık lan ma sı na 25 gün kal mış tır. AB li der le ri bu nun ışı ğın da Ara lık 
Zir ve si’n de Tür ki ye dos ya sı hak kın da bir ka rar ala cak lar dır.

AB’nin Tür ki ye’yi eşit hak la ra sa hip bir or tak ola rak gö rüp 
gör me di ği or ta ya çı ka cak tır. 

Tür ki ye için ye ni bir oya la ma sü re ci mi plan la dı ğı, yok sa tam 
üye lik tak vi mi ve ta ri hi ke sin ola rak be lir len miş, ger çek an lam da 
bir üye lik sü re ci mi baş la tı la ca ğı ar tık gö rü le cek tir. Av ru pa Bir li ği 
Tür ki ye’ye kar şı bir sa mi mi yet im ti ha nı ve re cek tir.

AB’nin bu gü ne ka dar iz le di ği tu tum, bu ko nu da faz la ümit li 
ve iyim ser ol ma ya ma ale sef im kân ver me mek te dir. Bu ko nu da bir 
nok ta unu tul ma ma lı dır: Bu ra da, şe kil ve gö rün tü de ğil, esas ve öz 
önem li dir. Tür ki ye’nin oya lan ma ya, so nu gel mez ta lep ve da yat-
ma lar la oyun cak hâ le ge ti ril me ye ar tık ta ham mü lü kal ma mış tır. 
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Her kes ar tık sa mi mî, na mus lu ve dü rüst ol mak zo run da dır.

Ba sı na yan sı yan ha ber ve be yan la ra ba kıl dı ğın da, ye ni bir 
oya la ma se nar yo su nun ha zır lı ğı nın ya pıl dı ğı iz le ni mi edi nil mek-
te dir. 

Bu gün kü işa ret ler den, Tür ki ye için te me lin de ay rım cı lık ve dış-
la ma an la yı şı ya tan özel bir sü reç ön gö rül dü ğü an la şıl mak ta dır. 
Di ğer aday la ra ve son ola rak Hır va tis tan’a ya pı lan mu ame le den 
fark lı özel bir yön tem üze rin de ça lı şıl dı ğı gö rül mek te dir.

Bu na gö re, Tür ki ye’ye üye lik ta ri hi ve tak vi mi ol ma yan ve bir 
di zi şar ta bağ lı bir sü reç için ye şil ışık ya kı la bi le cek tir. An cak Tür ki-
ye’nin önü ne ge ti ri le cek bu şart lar, sa de ce gö rüş me le rin baş la ma-
sın da de ğil her aşa ma sın da iler le me sin de de be lir le yi ci ola cak tır. 
AB’nin key fi ne ve ar zu su na bağ la na cak bir ne vi de ne tim me ka niz-
ma sı na tâ bi böy le bir sü reç te, Tür ki ye AB’nin da yat ma la rı nı ka bul 
et mez se ce za lan dı rı la cak ve sü reç her an as kı ya alı na bi le cek ve ya 
ke si le cek tir. 

Öte yan dan, bu ka tı şart la rın kont rol ede ce ği sü re cin ni haî 
he de fi nin ve bu doğ rul tu da na sıl yön len di ri le ce ği nin de muğ lâk 
bı ra kıl mak is te nil di ği an la şıl mak ta dır. Böy le ce AB, bu sü re ci tam 
üye lik he de fi doğ rul tu sun da de ğil, özel iliş ki mo de li ne yön len dir-
mek im kâ nı nı el de tu ta cak tır. 

Ben zet me ye rin de ise AKP’nin tes li mi yet an la yı şı ne de niy le 
ol ta nın ucu na ta kı lan Tür ki ye’nin, şim di ke ment le bağ la na ca ğı 
ye ni bir oya la ma ve da yat ma sü re ci baş la tı la cak tır. Bu sü reç için-
de şim di ye ka dar sı ra gel me yen bi r di zi ta lep ve da yat ma ma sa ya 
ge ti ri le cek tir.

Böy le bir so nu cun Tür ki ye’ye özür lü bir aday mu ame le si ola-
ca ğı aşi kâr dır. Bu nun Türk mil le ti ta ra fın dan ka bul edi le me ye ce ği 
de tar tış ma gö tür mez bir ger çek tir. Te men ni et me mek le be ra ber 
böy le bir so nuç çı kar sa, AKP’nin Türk mil le ti ne olan so rum lu lu ğu-
nun  ge re ği ni yap ma sı, ken di si için bir si ya sî na mus bor cu dur. 
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AKP Hü kû me ti böy le bir so nu cu Türk mil le ti ne ye ni bir ha ya lî 
he def ola rak tak dim et mek ve bir ke re da ha kan dır mak yo lu na 
sap mak tan ka çın ma lı dır. AB pa ten tiy le AKP’nin meş ru iye ti nin tes-
ci li he sap la rı nın tu ta ma ya ca ğı nı ar tık gör me li ve bu gaf let uy ku-
sun dan uya na rak göl ge oyu nu oy na mak tan vaz geç me li dir.

AB ile iliş ki le ri miz de böy le bir ye ni oya la ma sü re ci ni ka bul 
et mek, Tür ki ye’yi al tın dan kal ka ma ya ca ğı bir ma ce ra ya sü rük le-
mek ola cak tır. 

Önü müz de ki dö nem de Tür ki ye’nin önü ne çok cid dî baş ka 
fa tu ra la rın çı ka rı la ca ğı nı gör mek için kâ hin ol mak ge rek me mek-
te dir. Tür ki ye’ye ilk plan da öde til me si amaç la nan be del le rin de 
mil lî azın lık la rın si ya sî sta tü sü; Kürt so ru nu nun bö lü cü çev re ler le 
di yalog ku ru la rak si ya sî çö zü me ka vuş tu rul ma sı; di nî azın lık la rın 
ile ri ta lep le ri nin kar şı lan ma sı ve Kıb rıs da yat ma la rı ola ca ğı da 
gün gi bi or ta da dır.

AKP ik ti da rı nın Tür ki ye’ye yap tı ğı en bü yük kö tü lük, Tür ki-
ye’de zor la ma yo luy la et nik te mel de su nî bir azın lık ya rat mak gi bi 
sa kat bir an la yı şı be nim se mek ve AB’nin bu da yat ma sı nı gö nül lü 
ola rak ka bul et mek ol muş tur. 

AKP’nin gir di ği bu teh li ke li yol da Tür ki ye’nin kar şı sı na kı sa 
za man da so mut ta lep ler le ge li ne ce ğin den kim se şüp he et me me-
li dir. 

AB’nin bu ko nu da ki an la yı şı or ta da dır. Gü ney do ğu so ru nu na 
si ya sî ve de mok ra tik çö züm bu lun ma sı adı al tın da ne amaç lan dı-
ğı bi lin mek te dir; 

Tür ki ye’nin dev let ya pı sı nın ye ni den tan zi mi, et nik kö ke ni 
fark lı Türk va tan daş la rı na si ya sî ve hu ku kî plan da mil lî azın lık sta-
tü sü nün ta nın ma sı ve bu nun Ana ya sa ’da te mi nat al tı na alın ma sı 
is ten mek te dir. Et nik te mel de ve bu kim lik le si ya set ya pıl ma sı nın 
ve eği ti min önü nün açıl ma sı da bu pro je nin bir par ça sı ola rak 
gö rül mek te dir.
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Bu ve si ley le AB’nin ge niş le me den so rum lu yet ki li si Ver ha-
ugen’in son Tür ki ye zi ya re ti nin birçok ba kım dan il ginç özel lik ler 
ta şı dı ğı nı ve en di şe ve ri ci ge liş me le re sah ne ol du ğu nu be lirt mek 
is te rim. Bu gö re vin den ya kın da ay rı la cak olan Ver ha ugen’in zi ya-
re ti, bir ve da zi ya re ti nin öte si ne ge çen bo yut lar ka zan mış tır.

Türk dev le ti nin ku ru lu şun da çok önem li bir ki lo met re ta şı 
olan 4 Ey lül Si vas Kong re si’nin ya pıl dı ğı ta rih le ri ta kip eden bir 
dö nem de Tür ki ye’ye ge len AB yet ki li si An ka ra’da kı sa bir sü re kal-
dık tan son ra he men Di yar ba kır’a geç miş tir. Di yar ba kır zi ya re ti 
ye ni bir man da cı lık an la yı şı nın bir göv de gös te ri si ne dö nüş müş-
tür. 

“Va tan daş Ver ha ugen” gi bi ne an la ma gel di ği meç hul pan-
kart lar la kar şı la nan Ver ha ugen, yap tı ğı ko nuş ma lar da Kürt le rin 
si ya sal hak la rın dan ve si ya sî çö züm den bah set miş tir. Kürt çe 
ya yın ve eği ti min sa de ce bir baş lan gıç ol du ğu nu söy le yen Ver ha-
ugen, da ha ge niş bir pers pek tif ge liş ti ril me si ge rek ti ği ni be lirt miş-
tir.

Bun la rın an la mı çok açık tır. Bu ifa de ler AB’nin bu ko nu da ki 
emel le ri hak kın da yu ka rı da ki tes pit le ri mi zi bü tü nüy le doğ ru la-
mak ta dır. Bu ger çe ği ar tık her kes gör me li dir. 

Tür ki ye’nin dos tu ola rak al kış la nan Ver ha ugen ge zi si ni yi ne 
an lam lı bir ta rih te, 9 Ey lülde İz mir’e yap tı ğı zi ya ret le bi tir miş tir. 
Bu nun da her hâl de bir te sa düf ol du ğu ka bul edil mek te dir. An cak 
bu ko nu da her kes ken di id ra ki ne gö re bir hük me va ra cak tır.

AKP yö ne ti ci le ri ne şu nu sor mak is ti yo ruz:

1-   Türk dev le ti nin ve Türk de mok ra si si nin önü ne ku rul mak 
is te ni len bu et nik tu zak la rı de mok ra tik leş me, mo dern-
leş me ve ba tı lı laş ma nın bir ge re ği ola rak mı ka bul ede ce-
ğiz? Bu na sıl bir sa kat an la yış tır? AKP’nin gö zü bu öl çü de 
mi ka rar mış tır?

2-   Bu gaf let uy ku su nun, bu teh li ke li sü rük le ni şin so nu ne re-
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ye va ra cak tır?

Bu nun ce va bı nı biz ve re lim: AKP ateş le oy na mak ta dır. Türk 
dev le ti nin üni ter ya pı sı nı, Tür ki ye’nin mil lî bir li ği ni ve bü tün lü ğü-
nü ate şe ata cak böy le si ne ha ya tî ko nu lar da za af gös te ril me si nin 
so nuç la rı çok ağır olur. AKP ik ti da rı, Türk dev le ti nin ve mil le ti nin 
ge le ce ği ni il gi len di ren ko nu lar da gaf let ile iha ne ti ayı ran çiz gi nin 
çok in ce ol du ğu nu unut ma ma lı, bu çiz gi ci va rın da ge zin mek ten 
bi r an ön ce vaz geç me li dir.

Çün kü bu ve ba lin al tın dan kim se kal ka maz; ak si ni dü şü-
nen ler bu nun be de li ni çok kı sa za man da ve çok ağır bir bi çim de 
öder.

AKP’nin her da yat ma yı sor gu suz ka bul eden tes li mi yet çi zih-
ni ye ti, AB’nin sü rek li ye ni ta lep ler le kar şı mı za gel me si ne âde ta 
da ve ti ye çı kar mış tır. 

Bu çer çe ve de son dö nem de ya şa nan iki ge liş me ye de kı sa ca 
te mas et mek is ti yo rum.

AKP Hü kûme ti nin bu ac zin den ve AB’nin da yat ma la rın dan 
ce sa ret alan çev re le re, son za man lar da Fe ner Rum Pat ri ği de 
ka tıl mış tır. Tür ki ye’de din öz gür lü ğü nün tam ola rak sağ lan ma dı-
ğın dan şi kâ yet eden pat rik, şim di de Hey be li ada Ruh ban Oku lu-
nun açıl ma sı nı is te mek te dir. AKP Hü kü me ti nin bu ko nu da ha zır-
lık yap tı ğı ba sı na da yan sı mış tır. 

An cak, hü kû met, her önem li ge liş me de ol du ğu gi bi, bu ko nu-
da da sus kun kal mış, bu tu tu muy la ba sın ha ber le ri nin doğ ru lu ğu-
nu ka bul len miş tir.

Baş ba kan Er do ğan’a bu ra dan sor mak is ti yo rum: Ba tı Trak-
ya’da Türk azın lı ğı nın kang ren hâ li ni alan so run la rın da gös ter me-
lik ba zı ted bir ler dı şın da öz lü bir ge liş me yok ken, azın lı ğın seç ti ği 
İs ke çe ve Gü mül ci ne Müf tü le ri Yu nan hü kü me tin ce ta nın ma ya rak 
mah ke me ka pı la rın da sü rün dü rü lür ken, sis tem li ça ba lar la ca mi 
ve tek ke ler yı kı lıp Türk iz le ri si lin me ye ça lı şı lır ken, siz ger çek ten 
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İs tan bul’da Rum pa paz oku lu nu mu aç mak ni ye tin de si niz? 

Yu nan Ki li se si Ati na’da bir ca mi ya pıl ma sı nı bi le mil lî bir 
fe lâket ola rak gö rüp, bu nun kar şı lı ğın da Aya sof ya’nın Pat rik ha-
ne ye ve ril me si ni is te mek şı ma rık lı ğı nı ve cü r’e ti ni gös te rir ken, 
AKP Hü kû me ti Pat rik ha ne ye ye ni bir si ya sî sta tü mü ka zan dır mak 
ni ye tin de dir? 

Tür ki ye’de bir pa paz ih ti ya cı mı var dı da, siz Di ya ne tin so run-
la rı nı hal le de mez ken, pa paz oku lu aç mak için ka pı ka pı do la şı yor-
su nuz? Bu he ye can lı te lâ şı nı zın se be bi ni ve bu so ru la rın ce va bı nı 
Türk mil le ti hak lı ola rak me rak et mek te dir.

Te mas et mek is te di ğim ikin ci ko nu, Tür ki ye’de ya ban cı la ra 
ser best bı ra kı lan top rak alım la rı dır. Bil di ği niz gi bi AKP Hü kû me ti-
nin ya ban cı la ra ta şın maz mal sa tı şı hak kın da ki son uy gu la ma sı, 
birçok tar tış ma yı be ra be rin de ge tir miş tir. 

Ko nu nun he nüz ay dın lı ğa ka vuş ma yan cid dî yön le ri bu lun-
mak ta dır. Hü kû met bu ko nu da tat min edi ci bir açık la ma yap mak-
tan sü rek li ka çın mış tır. Bu ko nu da ya pı lan tar tış ma lar da göz den 
ka çan önem li bir kaç nok ta ya kı sa ca de ğin mek is ti yo rum:

Bu ka nu nun çık ma sı han gi ih ti yaç tan kay nak lan mış tır? Bu 
nok ta açık de ğil dir.

Ya ban cı la rın Tür ki ye’de ara zi ve top rak al ma la rı nın, kü re sel-
leş me ve dün ya eko no mi si ile bü tün leş me, dı şa açıl ma ve ya ban cı 
ser ma ye gi ri şi ni teş vik et mek gi bi dü şün ce ler le izah edil me si nin 
müm kün ol ma dı ğı or ta da dır.

Bu du rum da, bu dü zen le me nin AB ta le bi ola rak ye ri ne ge ti ril-
miş ol du ğu ak la gel mek te dir. An cak, bu ra da da ga rip bir du rum 
bu lun mak ta dır. AB üye si ül ke ler de ya ban cı la rın mal edin me si 
ka tı ku ral la ra bağ lan mış tır. Bu ül ke ler de sı nır böl ge le rin de gay ri-
men kul ik ti sa bı, ta rım ve or man ara zi si sa tın alın ma sı, ya ya sak-
lan mış ya da çok is tis naî du rum lar ola rak ka bul edi le rek özel 
dü zen le me le re tâ bi tu tul muş tur.
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Tür ki ye’de ki uy gu la ma ise ne re dey se hiç bir sı nır la ma ve özel 
şart ge ti ril me den ya ban cı la rın ser best çe mal edin me le ri ne im kân 
ver mek te dir. Yu na nis tan’da bir Türk’ün gay ri men kul al ma sı 
im kân sız iken, Tür ki ye’de ara zi, top rak ve bi na sa tın alan Yu nan-
lı la rın sa yı sı on  bin ler le ifa de edi le cek bü yük ra kam la ra ulaş mış-
tır. 

Bu nun ya nı sı ra İs ra il va tan daş la rı nın GAP hav za sın da stra-
te jik böl ge ler de yo ğun gay ri men kul al dı ğı ba sın ha ber le rin den 
an la şıl mak ta dır. İs ra il’in bu böl ge le re özel il gi si nin ne den le ri 
ve bu nun uzun va de li so nuç la rı üze rin de çok dik kat li du rul ma sı 
as ga rî ba si ret ica bı dır. Öte yan dan Tür ki ye’de top rak alan ya ban-
cı lar ara sın da üçün cü ül ke uy ruk lu Er me ni asıl lı şa hıs la rın mik ta-
rı nın ne ol du ğu da bi lin me mek te dir. Bun la rın han gi böl ge le re il gi 
duy duk la rı da he nüz açık lı ğa ka vuş ma mış tır.

Bü tün bu mü lâ ha za lar ge rek siz bir ve him ola rak gö rül me me-
li dir. “Tür ki ye’de top rak alan ya ban cı la rın bun la rı ce bi ne ko yup 
gö tü re cek hâl le ri yok ya” gi bi ucuz söy lem ler, bir saf sa ta dan öte 
hiç bir ge çer li lik ta şı ma mak ta dır. Bu, sa de ce bir mül ki yet so ru nu 
de ğil dir. Ül ke top rak la rı, dev le te vü cut ve ren vaz ge çil mez te mel 
un sur la rın ba şın da gel mek te dir. 

Ay rı ca, Tür ki ye’nin çal kan tı lı si ya sî ta ri hi nin ger çek le ri de her 
za man ha tır da tu tul ma lı dır. Tür ki ye, ta ri hi bo yun ca göç al mış, 
göç ver miş tir. Os man lı ve Cum hu ri yet dö nem le rin de göç eden 
ba zı azın lık grup la rı nın Tür ki ye’de bı rak tık la rı mal lar üze rin de 
hak id di ala rı nı sür dür dü ğü bir va kı adır. Rum ve Er me ni le rin bu 
amaç la Tür ki ye’de ki es ki gay ri men kul le ri ko nu sun da ta pu da ire-
le rin de bir sü re dir yap mak ta ol duk la rı araş tır ma ve gi ri şim ler 
hü kû met ta ra fın dan çok iyi de ğer len di ril me li dir. Bu ko nu da ki 
son ya sal dü zen le me nin bu açı dan do ğu ra ca ğı muh te mel so run-
lar üze rin de AKP’nin çok dik kat li ol ma sı ge re kir.

AKP’NİN SA Mİ Mİ YET SİZ Lİ Ğİ
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22 ay lık AKP dö ne mi nin kı sa bir mu ha se be si ni ya par ken, 
bu kad ro la rın inanç sız lı ğı nı ve gay ricid dî li ği ni or ta ya ko yan son 
dö nem de ki bir tar tış ma yı da dik ka ti ni ze ge tir mek is te rim.

Türk Ce za Ka nu nu ta sa rı sı uzun ca bir sü re dir Mec li sin önün-
de dir. Ko mis yon mü za ke re le ri ta mam lan mış ve ta sa rı Ge nel Ku ru-
la gel miş tir. An cak, bu ile ri aşa ma da AKP’li ko mis yon baş ka nı ve 
ba kan lar, ba zı önem li hu sus la rın at lan dı ğı nı söy le ye rek or ta ya 
çık mış lar dır. 367 ki şi lik AKP gru bu nun unut tu ğu ve at la dı ğı hu sus-
la rın, ba şör tü sü ne ha pis ce za sı ge ti ren dü zen le me ile zi na ko nu su 
ol du ğu nu Türk mil le ti AKP söz cü le ri nin ağ zın dan hay ret le öğ ren-
miş tir. 

Son gün ler de bu ko nu da ya şa nan tar tış ma lar da zi na kar şı tı 
ve zi na yan lı sı gi bi bir kamp laş ma ya ra tıl mış ve bu ko nu et ra fın-
da kı ya sı ya bir çe kiş me ye gi ril miş tir. AKP ik ti da rı Türk top lu mu nu 
ah lâk te me lin de kamp la ra böl mek ba şa rı sı nı da gös ter miş tir. 

AKP’nin Tür ki ye’nin gün de mine bu şe kil de sok tu ğu zi na tar tış-
ma la rı na AB de ka tıl mış tır. AB yet ki li si Ver ha ugen bu nun Av ru pa 
norm la rı na ay kı rı dü şe ce ği ni ve ol sa ol sa bir şa ka ola bi le ce ği ni 
söy le miş tir. 

Ver ha ugen’in şa ka an la yı şı nın ne ol du ğu nu ta bi atıy la biz 
bi le me yiz. An cak bil di ği miz bir şey var sa o da AKP ik ti da rı nın ken-
di si nin Tür ki ye için ha zin bir şa ka ol du ğu dur. 

AKP ik ti da rı bu ko nu da ken di için de bi le tu tar lı ol ma yan bir 
bo ca la ma içi ne gir miş tir. Her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da 
sa mi mî ve dü rüst ol ma dı ğı nı gös ter miş tir. 

Bu gü ne ka dar ne ya pa lım AB için ge rek li şart di ye rek Tür ki ye 
de bö lü cü lü ğü ve iha ne ti bi le ser best bı ra kan ka nun lar çı ka ran 
AKP, şim di bu ko nu da AB’ye kar şı gös ter me lik bir ce sa ret nü ma-
yi şi yap mak ta dır. An cak bu nu ya par ken bir ma nev ra ala nı, bir 
ri c’at im kâ nı nı da el de bu lun dur mak kur naz lı ğı nı gös ter mek te dir. 
As lın da bu ra da bir oyun oy nan mak ta dır.

MHP Haklı Çıkmıştır



31

Türk mil le ti bü tün bu olan la rı ib ret le iz le mek te ve bu nun 

na sıl so nuç la na ca ğı nı me rak et mek te dir. Bu tra je di nin son per-

de si nin na sıl ka pa na ca ğı, Baş ba kan Er do ğan’ın se çim mey dan-

la rın da na mu su muz dur de di ği ba şör tü sü ile ko ru yu cu lu ğu na 

ta lip ol du ğu in san onu ru nun akı be ti nin ne ola ca ğı Mec lis açı lın-

ca gö rü le cek tir. AKP, biz zat Baş ba kanın açık la dı ğı tu tu mun dan 

dö ner se, bu na as lın da kim se şa şır ma ma lı dır. Çün kü sa mi mi yet-

siz lik AKP’nin şi arı dır.
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IRAK TÜRK MEN LE Rİ AKP DU YAR SIZ LI ĞI

Irak’ta bü yük en di şe ve ri ci va him ge liş me ler ya şan mak ta dır. 
AKP ik ti da rı nın Kürt aşi ret le ri nin zul mü ne terk et ti ği Irak lı Türk-
men kar deş le ri miz, şim di de ABD iş gal kuv vet le ri ta ra fın dan im ha 
edil mek teh li ke siy le kar şı kar şı ya dır. ABD kuv vet le ri bir haf ta dır 
Te la fer şeh ri ni acı ma sız ca bom ba la mak ta, Türk men ler kat le dil-
mek te dir. 

Bu fır sat tan ya rar la nan Kürt ler de Te la fer’de bir et nik te miz-
lik ha zır lı ğı na baş la mış tır. İm kân bu la bi len Türk men ler göç 
hâ lin de dir. AKP Hü kûme ti Türk men le rin kat le dil me si ne il gi siz bir 
se yir ci gi bi ses siz kal mış tır. Da ha da va hi mi Dı şiş le ri Ba ka nı ABD 
ope ras yon la rı nın Türk men le ri he def al ma dı ğı nı, te rö rist grup la ra 
yö ne lik ol du ğu nu söy le ye bil miş tir.

Bu sal dı rı lar la eş za man lı ola rak Kürt aşi ret li der le ri Tür ki-
ye’ye açık ça mey dan oku muş ve Ker kük’ün söz de Kürt kim li ği ni 
ko ru mak için sa va şa ha zır ol duk la rı nı söy le mek cü r’et ve ce sa-
re ti ni bul muş lar dır. Bu na kar şı lık AKP ik ti da rı Tür ki ye’nin hay si-
ye ti nin ayak lar al tı na alın ma sı na ses çı ka ra ma mış, bu mey dan 
oku ma la rı alt tan ala rak, bu aşi ret tem sil ci le ri ne An ka ra’da bü yük 
iti bar gös ter miş tir. 

Tür ki ye’nin sab rı nın taş ma nok ta sı na ge lin di ği ar tık bu Kürt 
aşi ret le ri ne an la ya cak la rı dil de ikaz edil me li dir. AKP Hü kûme ti 
ABD’nin Te la fer’de Türk men kat li amı nı dur dur ma sı için ge re ken 
her ted bi ri der hâl al ma lı dır. Türk men kar deş le ri mi zi top lu ca kat le 
yö ne len ABD kuv vet le ri nin lo jis tik des te ği nin Tür ki ye’den sağ lan-
dı ğı ger çe ği kar şı sın da, der hâl ka rar lı bir tep ki gös te ril me li ve 
bu nun ica bı der hâl ya pıl ma lı dır. Ha bur sı nır ka pı sı der hâl ka pa-
tıl ma lı dır. 

AKP Hü kûme ti nin aki de si bu na mü sa it ol sa bi le Türk mil le ti-
nin bu vah şet kar şı sın da ses siz ka la ma ya ca ğı, be de li ne olur sa 
ol sun Türk men kat li amı na izin ver me ye ce ği ABD’ye der hâl ha tır-
la tıl ma lı dır.
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AKP ik ti da rı nın yan gın ye ri ne çe vir di ği Tür ki ye’nin et ra fın da-
ki ateş çem be ri de gi de rek ağır laş mak ta dır. Irak’ta ya şa nan ge liş-
me ler çok teh li ke li bir mec ra ya gir miş tir. 

AKP ik ti da rı, bü tün bu olay la rı ka yıt sız ve il gi siz bir se yir ci 
gi bi uzak tan iz le mek te dir.

Son dö nem de Türk men lerin mil lî var lı ğı na yö ne lik im ha 
ça ba la rı hız ka zan mış tır. ABD’nin şı mart tı ğı Ku zey Irak’ta ki Kürt 
grup lar Türk men le ri ez mek ve yok et mek için her yo la ve yön te me 
baş vur mak ta dır.

Te la fer’de ya şa nan Türk men kat li amı, ABD’nin de Türk men-
le ri he def alan sin dir me ha re kâ tı nın bir par ça sı ol du ğu nu gös ter-
miş tir.

AKP ik ti da rı Türk men leri fe da et miş, ABD ve Kürt peş mer ge le-
re ya ran mak için ka der le ri ne terk et miş tir.

Te la fer de’ki Türk men kat li amı na se yir ci ka lan AKP, Bir leş miş 
Mil let ler Ge nel Sek re te rinin bi le ya sa dı şı ol du ğu nu söy le di ği bu 
bar bar lık kar şı sın da Türk mil le ti nin ba şı nı eğik bı rak mış tır.

Zi na ma nev ra la rıy la meş gul olan Baş ba kan Er do ğan’ın bu 
ko nu da bir şey söy le di ği ni du yan ol ma mış tır.

Dı şiş le ri Ba ka nı Ab dul lah Gül’ün de Te la fer kat li amın dan bir 
haf ta son ra gö rün tü yü kur tar mak için ABD’ye kar şı yap tı ğı inan dı-
rı cı ol ma yan söz de çı kış da lâf ta kal mış tır. Dı şiş le ri Ba ka nının bu 
ko nu da ki ifa de le ri as lın da hem bir iti raf hem de bir ac zin ifa de si 
ol muş tur.

ABD ile Irak’a yö ne lik iş  bir li ği nin et ki le ne ce ği ni mah cup bir 
ifa dey le söy le yen Dı şiş le ri Ba ka nı, bu nun için ge rek li so mut adım-
la rı at mak bir ya na, bun lar ne ler ola bi le ce ği ni da hi ifa de ede cek 
ce sa re ti gös te re me miş tir.

Türk Hü kû me ti, Te la fer yer le bir edil dik ten ve Türk men ler 
gö çe zor lan dık tan son ra ça dır kamp la rı na çe ki len Türk men kar-
deş le ri mi ze yi ye cek ve gi ye cek yar dı mı ama cıy la bir kaç kam yon 
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gön der mek le ye tin miş tir. Ha bur Sı nır Ka pı sı ge çi ci bir sü re için 
bi le ka pa tıl ma mış, Te la fer’i bom ba la yan ABD iş gal güç le ri nin 
lo jis tik des te ği ke sin ti siz sür müş tür.

Bu gün Te la fer’de Türk men var lı ğı si lin me ye ça lı şıl mak ta olup, 
şeh rin kont ro lü si lâh lı peş mer ge le re ema net edil miş tir. Türk men 
kar deş le ri miz her bas kı ya ma ruz bı ra kı la rak böl ge yi terk et me ye 
zor lan mış ve göç men du ru mu na dü şü rül müş tür.

Mil lî çı kar ve mil lî has sa si yet kav ram la rı na ya ban cı olan AKP 
ik ti da rı nın Irak po li ti ka sı nın Türk men ler için acı so nu cu ma ale sef 
bu ol muş tur.

Si ya sî çı kar he sap la rıy la ve ABD kor ku suy la Türk men le ri kat-
le den ve Tür ki ye’nin top rak bü tün lü ğü nü teh dit ede cek ara yış la ra 
gi ren Bar za ni ve Ta la ba ni grup la rı nı “kar deş le ri miz” di ye ku cak la-
yan AKP yö ne ti ci le ri, Türk men le ri yok ol ma ya terk et miş tir.

Bu gün Tür ki ye’nin Irak’ta hiç bir si ya sî ve as ke rî et ki si ve var lı-
ğı bu lun ma mak ta dır. 

Bun dan ce sa ret alan ve yüz bu lan Irak’lı aşi ret li der le ri Tür ki-
ye’yi açık ça teh dit et mek te ar tık bir be is gör me mek te dir. Ker kük 
için sa va şı rız di ye mey dan oku yan Bar za ni aşi re ti ne hiç bir AKP 
yö ne ti ci si, ki me kar şı sa va şa ca ğı nı sor mak ve bu sa va şın so nu-
nun on lar için hüs ran ola ca ğı nı ha tır lat mak ce sa re ti ni ve ba si re ti-
ni gös ter me miş tir.  Bu ata let po li ti ka sıy la Kürt lerin Irak’ta ba ğım-
sız dev let ol ma sü re ci nin önü nü açan AKP ik ti da rı Tür ki ye’nin Irak 
po li ti ka sı nı Kürt ipo te ği nin al tı na sok muş tur.

AKP’nin bu gaf let yol cu lu ğu te rö rist PKK’yı da ce sa ret len dir-
miş, bu kan lı ör gü tün Irak’ta ki elebaş ıla rı ba sın men sup la rı na 
ala nen mü lâ kat ve re cek hâ le gel miş ler dir.

Kan dil Da ğı’n da ki in le rin den çı kan bu ca ni ler, şim di AKP’nin 
bü yük dos tu Bar za ni ve Ta la ba ni’nin hi ma ye sin de Ku zey Irak’ta ki 
şe hir ler de yu va lan ma ya baş la mış lar dır. Bu te rö rist ler şim di si ya sî 
ak tör ola rak var lık la rı nı sür dür me ara yış la rı na gir miş ler dir. Te la-
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fer’de Türk men leri im ha için bom ba yağ dı ran ABD iş gal güç le ri, 
Ku zey Irak’ta at koş tu ran bu te rö rist le re kar şı en ufak bir ha re ket-
te bu lun ma mış tır. 

Te la fer’de si vil hal ka kat li am ya pan ABD as ker le ri, he men bir-
kaç ki lo met re öte de yu va la nan PKK’lı te rö rist le re kar şı kı lı nı da hi 
kı pır dat ma mış tır.

Da ha da va hi mi, te rör ör gü tü ele başı la rı ABD yet ki li le riy le 
gö rüş mek te ol duk la rı nı bir if ti har ve si le si ve güç gös te ri si ola rak 
ba sı na açık la mış lar dır. Bu açık iti raf kar şı sın da AKP yet ki li le ri ise 
böy le bir şey ol du ğu nu san ma dık la rı nı söy le mek gi bi gay ricid dî 
bir tu tum içi ne gir miş ler dir. Irak’ı bü yük bir as ke rî güç le bir yan gın 
ye ri ne çe vi ren ABD’nin, te rör le mü ca de le ve Ku zey Irak’ta ki PKK 
var lı ğı na son ver me ko nu sun da Tür ki ye’ye ver dik le ri söz le ri bu gü-
ne ka dar ni ye ye ri ne ge tir me dik le ri ni hiç dü şü ne me miş, bu nu sor-
gu la mak gi bi hay si yet li bir tu tum ser gi le ye me miş tir.

So nuç ola rak, ABD ile iş  bir li ği nin et ki le ne bi le ce ği gi bi an lam-
sız açık la ma lar ha va da kal mış, Türk men kat li amı ve PKK te rö rist-
le ri ni hi ma ye et mek bi le Ha bur Sı nır Ka pı sı’ nın ka pa tıl ma sı na 
yet me miş tir. AKP ik ti da rı, ABD kuv vet le ri nin as ke rî lo jis ti ği ni sağ-
la yan ita at kâr iş  bir lik çi ve ta şe ron ro lü nü sa da kat le sür dür me yi 
ter cih et miş tir.

Ku zey Irak’ta oy na nan oyu nun son per de si ka pan mak üze re-
dir. Ta ri hî Türk men şeh ri Ker kük’ün Kürt leş me si yo lun da bü yük 
me sa fe alın mış tır. Türk men ler si lin miş, Kürt grup lar ara zi ta la nı 
ve nü fus ya pı sı nı kök ten de ğiş tir mek emel le rin de he de fe çok yak-
laş mış lar dır. Ker kük’te so na ge li nen se nar yo nun bir pro va sı da 
Te la fer’de ya pıl mış tır.

MİL LÎ HE SAP LAŞ MA

Tür ki ye ma ale sef her cep he de tu zak lar ve teh li ke ler le do lu bir 
ma ce ra ya sü rük len miş tir. AKP ik ti da rı sal ta na tı nı sür dür mek için 
Tür ki ye’nin ge le ce ği ni fe da et mek ten çe kin me mek te dir.

An cak Türk mil le ti AKP’nin bu so rum suz si ya se ti ne mut la ka 
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dur di ye cek tir. Bu ta lih siz dö ne mi ge ri de bı ra ka cak tır. AKP için 
ger çek ler le yüz leş me gü nü yak laş mak ta dır. İf lâs eden bu teh li ke li 
zih ni ye ti Türk mil le ti tas fi ye ede cek ve bu mil lî he sap laş ma san dık 
ba şın da gö rü le cek tir. Bu ka ran lık dö nem so na ere cek, Tür ki ye bu 
kâ bus tan uya na cak tır.

Ta ri hi mi ze bak tı ğı mız da, en ka ran lık gün le rin ve en olum suz 
şart la rın bi le az mi ni ye ne me di ği Türk mil le ti nin sağ du yu su na ve 
ge le ce ği ne sa hip çık ma ira de si ne her kes inan ma lı ve gü ven me li-
dir.

AKP’nin son çır pı nış la rı bey hu de dir. Türk mil le ti ne sır tı nı dön-
müş, ni met ve ik bal pay la şı mı pe şin de ko şan AKP ida re ci le ri si ya sî 
he sap la rı nı se çim san dı ğın da Türk mil le ti önün de, şah sî so rum lu-
luk la rı nın he sa bı nı da Türk ada le ti önün de ve re cek ler dir.

Bu gün Tür ki ye’nin ge le ce ği ni çok cid dî bi çim de teh dit eden 
teh li ke li bir ateş çem be rin den, bir sı rat köp rü sün den ge çil mek te-
dir. Tür ki ye, mil lî kim li ği ni, Türk lük şu uru nu ve mil lî bir li ği ni he def 
alan bü yük bir su ikast la kar şı kar şı ya dır. Mil lî var lı ğı mız ve dir li ği-
miz teh dit al tın da dır.

Tür ki ye üze rin de ha in ce he sap la rı ve emel le ri olan bü tün 
ih ti ras lar ve bö lü cü he ves ler bu gün bir iha net se fer ber li ği içi ne 
gir miş tir. Bu  yön de ki  tah rik ler  mey da nı  boş  bu lan  bir cü r’et le 
de vam et mek te dir.

Bu şart lar kar şı sın da Tür ki ye’ye gö nül den bağ lı va tan se ver le-
rin ha re ket siz kal ma la rı, Türk lü ğün şe ref li ta ri hi ne ve Türk mil le ti-
ne  kar şı ya pı la cak en bü yük iha net ola cak tır. 

Tür ki ye’nin ge le ce ği ne kas tet mek is te yen bu hı ya net it ti fak la-
rı na ve iha net odak la rı na hak  et tik le ri mil lî bir mu ka be le de bu lun-
mak ve bü tün bun la rın baş so rum lu su, ha mi si ve teş vik çi si olan 
AKP zih ni ye ti ne ge rek li der si ver mek za ma nı ar tık gel miş tir.

Tür ki ye’de ya ra tı lan tep ki siz lik or ta mın dan ce sa ret alan bu 
iha ne tin bed baht yol cu la rı na dur de mek, bu na kar şı mil lî şu urun 
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reh ber li ğin de top ye kûn bir şah la nış baş lat mak, ar tık ka çı nıl maz 
mil lî bir gö rev dir.

AKP’nin tem sil et ti ği bu teh li ke li an la yış la de mok ra tik he sap-
laş ma gü nü gel miş tir. Bu mil lî he sap laş ma her il de, her il çe de ve 
bel de de, Tür ki ye Sev da sı tür kü sü nün söy len di ği va ta nın her kö şe-
sin de aziz mil le ti miz le omuz omu za ya pı la cak tır.

Aziz va ta nı mı zın kar şı kar şı ya bu lun du ğu teh dit ler ve bü yük 
Türk mil le ti nin için de bu lun du ğu va him du rum kar şı sın da bu he pi-
miz için mil lî ve ta ri hî bir gö rev dir.
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AKP’NİN YA PI SI

AKP ik ti da rı, vur gun ve ta la nı dev let po li ti ka sı, si ya sî ta kıyye-
yi ve ri ya kâr lı ğı da si ya sî mez hep hâ li ne ge tir miş, inanç sız ve sa mi-
mi yet siz bir kad ro dan olu şan bir men fa at or tak lı ğı dır.

AKP’nin Tür ki ye’nin gün de mi ne biz zat ge tir di ği zi na ko nu sun-
da ya şa nan son ge liş me ler, AKP’nin inanç sız lı ğı nı bir ke re da ha 
gös ter miş ve her yö nüy le bir ib ret ve si le si ol muş tur.

11 Ey lül 2004 tarihinde yap tı ğı mız ba sın top lan tı sın da 
AKP’nin bu ko nu da ser gi le di ği il ke siz ve iki yüz lü tu tum hak kın da 
şun la rı be lirt ti ği miz ha tır la na cak tır:

“Bu gü ne ka dar, ne ya pa lım AB için ge rek li şart di ye rek Tür ki-
ye’de bö lü cü lü ğü ve iha ne ti bi le ser best bı ra kan ka nun lar çı ka ran 
AKP, şim di bu ko nu da AB’ye kar şı gös ter me lik bir ce sa ret nü ma-
yi şi yap mak ta dır. An cak bu nu ya par ken bir ma nev ra ala nı, bir 
ri c’at im kâ nı nı da el de bu lun dur mak kur naz lı ğı nı gös ter mek te dir. 
As lın da bu ra da bir oyun oy nan mak ta dır.

Türk mil le ti bü tün bu olan la rı ib ret le iz le mek te ve bu nun 
na sıl so nuç la na ca ğı nı me rak et mek te dir. Bu tra je di nin son per-
de si nin na sıl ka pa na ca ğı, Baş ba kan Er do ğan’ın se çim mey dan-
la rın da na mu su muz dur de di ği ba şör tü sü ile ko ru yu cu lu ğu na 
ta lip ol du ğu in san onu ru nun akı be ti nin ne ola ca ğı Mec lis açı lın-
ca gö rü le cek tir. AKP, biz zat baş ba kanın açık la dı ğı tu tu mun dan 
dö ner se, bu na as lın da kim se şa şır ma ma lı dır. Çün kü sa mi mi yet-
siz lik AKP’nin şi arı dır.”

AKP bi zi ya nılt ma mış, bu tes pit ve teş his le ri mi zi doğ ru la yan 
bir ri ya kâr lık or ta ya koy muş tur. Biz zat baş ba kanın “ai le nin kut-
sal lı ğı”nın, “ka dı nın hay si ye ti”nin ve “in san onu ru”nun ko run ma-
sı için top lum sal ah lâk ba kı mın dan şart ol du ğu nu söy le di ği zi na 
ko nu sun da AKP yi ne ge ri adım at mış, ha zır la dı ğı ya sa dü zen le me-
si ni son an da Mec lise ge tir mek ten vaz geç miş tir.

AKP bu ko nu da da Türk mil le tiy le oyun oy na ya rak âde ta 
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alay et miş, si ya sî zi na hâ lin de su çüs tü ya ka lan mış tır. Mas ke si 
ta ma men düş müş tür.

Hiç ol maz sa ah lâk ko nu la rın da tu tar lı, ka rar lı ve sa mi mî 
ol ma sı nı bek le yen AKP’li le ri bi le ha yal kı rık lı ğı na uğ rat mış tır. 

CHP’nin şah sın da suç or ta ğı ara yı şı na gi ren AKP’nin Türk mil-
le ti ne ar tık söy le ye ce ği hiç bir şey kal ma mış tır.

An cak AKP’nin Türk mil le ti ne hiç ol maz sa bir ah lâk bor cu var-
dır. Baş ba kan Er do ğan’ı bu bor cu eda et me ye da vet edi yo rum. 
Türk mil le ti AKP’nin AB’nin da yat ma la rı na bo yun eğen bu tes li mi-
yet çi tu tu mu kar şı sın da şu nu me rak et mek te dir: 

AKP zih ni ye ti nin AB ile iliş ki ler de kut sal say dı ğı her han gi bir 
mil lî, ma ne vî ve ah lâ kî de ğer kal mış mı dır? 

Tür ki ye’de na mus kav ra mı ve ah lâk te me lin de baş lat tı ğı nız 
bu tar tış ma so nun da, hiç bir şey ol ma mış gi bi, ri c’at et me ni zin 
ah lâ kî ba kım dan tem sil et ti ği ma na yı Türk mil le ti na sıl de ğer len-
dir me li dir?

Ola ğa nüs tü top lan tı ya ça ğır dı ğı nız Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li sinde son an da Türk Ce za Ka nu nu ta sa rı sı nı ko mis yo na ge ri 
çek mek le Mec lis iti bar mı ka zan mış tır? Na mus kav ra mı mı ko run-
muş tur?

Bu su al le rin ce va bı nı as lın da her Türk va tan da şı ken di vic da-
nın da ve re cek tir. Ana ya sa’yı bi le tek ba şı na de ğiş ti re cek bü yük 
bir ço ğun luk la iş  ba şın da olan AKP’nin bu ac zi nin, bu inanç sız lı ğı-
nın ve iç ten pa zar lık lı tu tu mu nun hiç bir iza hı yok tur.

AKP’nin ger çek hü vi ye ti iş te bu dur. 

Bu an la yış ta olan AKP yö ne ti ci le rin den il ke li bir tu tum bek-
le mek, as lın da aşı rı bir iyim ser lik ve sa fi yet ola cak tır. AKP’nin 
na mu sum de di ği ba şör tü sü ko nu sun da, Ku r’an kurs la rı ve İmam 
Ha tip ler ko nu sun da ve YÖK ko nu la rın da da ay nı il ke siz tav rı ser gi-
le di ği ni Türk mil le ti ya şa ya rak öğ ren miş tir.

AB’nin böy le bir tes li mi yet an la yı şı na sa hip AKP’yi her ko nu-
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da kul lan mak is te me si de as lın da ya dır gan ma ma lı dır. 

Tür ki ye’yi oya la mak ve her is te di ği ni yap tır mak için AB’nin 
önü müz de ki dö nem bir di zi şar ta ve şan ta ja bağ lan mış gös ter me-
lik bir sü reç baş lat ma sı hâ lin de, AKP zih ni ye ti nin Tür ki ye’yi han gi 
ka ran lık nok ta la ra sü rük le ye ce ği ni gör me mek ve bun dan de rin 
en di şe duy ma mak müm kün de ğil dir.

An cak AKP, ge ri dö nü şü ol ma yan bir yok oluş sü re ci ne gir miş-
tir. Tür ki ye’nin yö ne ti mi ne ileri de ta lip ola cak la rın ge re ken ib ret 
ders le ri ni çı ka ra ca ğı mad dî ve ma ne vî bir en ka zı ge ri de bı ra ka rak 
ya kın da gi de cek tir. 

Bu ik ti dar dan kur tul mak Tür ki ye için ar tık bir onur me se le si 
hâ li ne gel miş tir. 

MHP Haklı Çıkmıştır



41

YA LAN SAL TA NA TI

Tür ki ye her cep he de böy le bir ka os ve kriz or ta mı na sü rük len-
miş ken, mil lî onu ru nu ko ru ya ma ya cak ka dar za val lı bir du ru ma 
dü şü rül müş ken, AKP yö ne ti ci le ri hâ lâ yan daş la rı nın “Tür ki ye 
si zin le gu rur du yu yor” slo gan la rın dan te sel li ara mak ta ve ik ti dar 
kol tu ğu na ya pış mak için her yo lu de ne mek te dir.

Tür ki ye’nin ne re ye gö tü rül mek is te nil di ği ni bu tab lo ya ba ka-
rak kes tir mek hiç de güç de ğil dir.

Bu teh li ke li gi di şe se yir ci ka lan, de mok ra tik yol lar la bu nu 
ön le mek için üze ri ne dü şen gö re vi yap ma yan her kes, do ğa cak 
so nuç la rın ken di pa yı na dü şe cek so rum lu lu ğu nu üst le ne cek tir.

Mil lî de ğer le re bağ lı lı ğı, mil lî bir lik ve be ra ber li ğin sa vu nu cu-
lu ğu nu yap ma yı çağ  dı şı bir dü şün ce ola rak gö ren, bu de ğer ve 
kav ram la rın tah rip ol ma sı na kar şı ses çı kar ma ma yı ise çağ daş lık 
ve de mok rat ol ma nın bir öl çü sü sa yan, söz de de mok ra si ha va ri le-
ri bu ve bal den kur tu la ma ya cak tır.

Bu çev re le rin AKP’nin dü men su yu na gi re rek ken di men fa-
at ge mi le ri ni bu la nık su lar da bir sü re da ha yüz dür me le ri bel ki 
müm kün ola bi le cek tir. An cak, ay nı ge mi nin yol cu su ol duk la rı nı 
unu tan bu çı kar çev re le ri, mu ha le fe te san sür uy gu la yan ba sın 
ve AKP’nin her is te di ği ne bir ro bot gi bi el kal dı ran mil let ve kil le ri, 
dev let ge mi si ma azal lah ba tar sa, ken di le ri ni kur ta ra ma ya cak la rı-
nı hiç unut ma ma lı dır lar. 

Her kes, her ku rum ve ku ru luş so nun da “ne ek tiy se onu bi çe-
cek tir.” An cak, gö zü ka rar mış bu ik ti da rın Tür ki ye’yi sü rük le ye ce-
ği buh ran lar dan en faz la za rar gö ren so nuç ta yi ne Türk mil le ti 
ola cak tır.
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KAL KIN MA YA LA NI

Bu gün Türk eko no mi si çök me nok ta sı na gel miş tir. Eko no mik 
kriz alar mı ve ren yük sek bü rok rat lar AKP’li ba kan lar ta ra fın dan 
azar la na rak sus tu rul mak ta dır. AKP dö ne min de ta ri hi nin en ağır 
borç ba ta ğı na sap la nan Tür ki ye’de iş siz lik ve yok sul luk ar tık 
ta ham mül edi le me ye cek bir sı nı ra da yan mış tır. Kay na ğı bel li 
ol ma yan ge çi ci sı cak pa ra gi ri şiy le ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan 
eko no mik ya pı, kor ka rız ki ya kın da in fi lâk ede cek tir.

Bu tab lo or ta day ken, AKP ik ti da rı sat hî bir is tik rar gö rün tü sü-
nü ayak ta tut ma ya ça lış mak dı şın da hiç bir  şey yap ma mak ta dır. 
Bu alan da da cid dî ve kök lü bir ted bir al ma ira de sin den yok sun-
dur. Or man ara zi le ri ni iş gal eden ba kan la rın, iha le ta kip çi li ği ni 
dü zen li mes lek hâ li ne ge ti ren tüc car da nış man la rın elin de, Tür ki-
ye eko no mik bir fe lâ ke te hız la yol al mak ta dır.

Türk mil le ti ne sır tı nı dö nen, iş çi, me mur, çift çi ve köy lü yü bu 
ka çı nıl maz so na mah kûm eden AKP ik ti da rı, dev let kay nak la rı nı 
ta lan et me te lâ şı na düş müş tür. 

Eko no mik ve sos yal sı kın tı lar için de kıv ra nan Türk mil le ti, 
ha ya lî bir cen net va adi pe şin de bir ha yal yol cu lu ğu na çı ka rıl mış-
tır. Tür ki ye’ye ve re bi le ce ği hiç bir  şe yi ol ma yan AKP, son ümi di ni 
bü tün sı kın tı la rın ve dert le rin re çe te si ola rak gös ter me ye ça lış tı ğı 
Av ru pa Bir li ğine bağ la mış tır.

AB YA LA NI VE SO RU LAR

AKP ik ti da rı nın elin de Türk mil le ti ni oya la ya bi le ce ği ye gâ ne 
va sı ta ola rak Av ru pa Bir li ği kal mış tır. An cak, bu ra da da yo lun 
so nu na ge lin mek te dir. Bu ha yal yol cu lu ğun da ka der ran de vu su-
na kı sa bir za man kal mış tır.

AKP’nin ve Baş ba kan Er do ğan’ın son gün ler de AB’ye kar şı 
ka ba da yı lık tas la ma sı hiç kim se yi ya nılt ma ma lı dır. AB’yi si ya sî 
amaç la rı için her ko nu da kul la nan ve si ya sî ik ti da rı nı ayak ta tu ta-
bil mek için her ve si ley le is tis mar eden AKP’nin, şim di zi na ko nu-
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sun da ki “tav şa na koş, ta zı ya tut” kur naz lı ğı açı ğa çı kın ca AB’ye 
kar şı se si ni yük selt me si de as lın da si ya sî bir ma nev ra dır. 

“Kim se AB üze rin den si ya set ya pa rak hü kû me ti sı kış tır ma-
sın” şek lin de be yan lar da bu lu nan ve AB iç iş le ri mi ze ka rı şa maz 
di ye sah te göv de gös te ri si ya pan Baş ba kan Er do ğan’a şun la rı 
sor mak is te riz:

1. Türk mil le ti ni al dat mak ve AKP’nin ya lan sal ta na tı nı sür-
dür mek için AB’yi bu gü ne ka dar kul la nan siz de ğil miy di niz? 

2. AKP’nin tes li mi yet çi tu tu mu ne de niy le AB bu gü ne ka dar 
sü rek li Tür ki ye’nin iç iş le ri ne ka rı şır ken ak lı nız ner dey di? 

3. Ya kın geç miş te dev le te mey dan oku yan bö lü cü he ves ler 
iha net pro va la rı ya par ken, AB’nin ta le bi di ye rek bun la rı teş vik 
eden siz de ğil miy di niz?

4. Türk ada le ti ne ha ka ret eden AB’nin bas kı sıy la bu iha net 
or tak la rı nı mah ke me le re bas kı ya pa rak sa lı ve ren si zin ik ti da rı nız 
de ğil miy di?

5. Tür ki ye’nin mil lî bir li ği nin ve kar deş li ği nin te me li ne di na-
mit koy mak so nu cu nu ve re ce ği bi li nen AB da yat ma la rı kar şı sın da 
bo yun eğe rek tes lim olan ve son ra da bun lar as lın da “An ka ra Kri-
ter le ri dir” di ye bu nu sa vun ma ya ça lı şan siz de ğil miy di niz?

6. Şim di han gi yüz le, ese rin den şi kâyet çi mü el lif gi bi AB’nin 
Tür ki ye’nin iç iş le ri ne mü da ha le sin den ya kı na bi li yor su nuz? Kim, 
kim den şi kâ yet edi yor?

AKP Hü kû me ti bu so ru la rın ce va bı nı dü rüst çe ve re bi le cek 
me de nî ce sa re te sa hip de ğil dir.
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SO NUN BAŞ LAN GI CI: İLERLEME RAPORU

Tür ki ye’nin ge le ce ği ni il gi len di ren ko nu lar da üzü cü ge liş me-
le re sah ne olan has sas ve san cı lı bir dö ne me gir miş bu lu nu yo ruz. 
Av ru pa Bir li ği Ko mis yo nu nun Tür ki ye İler le me Ra po ru 6 Ekim 
2004’te açık lan mış tır. Böy le ce, AB’nin Tür ki ye hak kın da ki ger çek 
ni yet le ri so mut ola rak ni ha yet an la şıl mış tır. Tür ki ye, bir kav şak 
nok ta sı na gel miş tir.

Bu ko nu la rın bü tün yön le riy le açık ça ve sa mi mi yet le ko nu-
şul ma sı ve ger çek le rin dü rüst çe or ta ya ko nul ma sı ha ya tî önem 
ta şı mak ta dır. 

Bu ra da, ne sap tır ma gay ret le ri ne ne de ger çek ler den ko puk, 
iyim ser bir ba kış açı sı nı yan sı tan ro man tik de ğer len dir me le re yer 
ol ma lı dır. Türk mil le ti ne say gı sı olan her kes, bu ko nu lar da so mut 
ger çek le re da ya lı sa mi mî ve sağ lık lı bir de ğer len dir me yap ma lı-
dır. Her kes dü rüst ve na mus lu ol ma lı dır.

AB ile iliş ki le ri mi zin geç mi şi ve bu gü ne ka dar ge çir di ği ge liş-
me sey ri, as lın da Tür ki ye için bir ha yal kı rık lı ğı hi kâ ye si ol muş tur. 
Bu uzun sü reç te Tür ki ye sü rek li dış lan mış, ön  yar gı la rın kur ba nı 
hâ li ne ge ti ri le rek âde ta bir özür lü ül ke mu ame le si gör müş tür. 

Şu ra sı bir ger çek tir ki, mil lî bir he def ol du ğu her ve si ley le 
tek rar la nan AB ko nu su, ba zı çev re ler ce, esas iti ba rıy la bir is tis-
mar ara cı ola rak kul la nıl mış tır. AB’nin yö rün ge sin de de ol sa, bir 
şe kil de ci va rın da kal mak, Türk mil le ti için bir kim lik so ru nu ola rak 
tak dim edil me ye ça lı şıl mış tır. 

Böy le ta li bir ko num da ol ma yı bi le, Tür ki ye için bir be ka me se-
le si ola rak gös te ren inanç sız men fa at it ti fak la rı, ma ale sef, dev let 
ve top lum ha ya tı mız da her za man et ki li ol muş tur.

Tür ki ye’ye ve re ce ği hiç bir şey ola ma dı ğı tu tum ve ic ra atıy la 
or ta ya çı kan AKP ik ti da rı, meş ru iye ti nin da ya na ğı nı ve si ya sî ge le-
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ce ği nin te mi na tı nı, AB pro je si nin bir şe kil de can lı tu tul ma sın da 
ara mış tır. Türk mil le ti için her alan da bir hüs ran ve yı kım olan 
ic ra atı nı ve zih ni ye ti ni göz ler den ka çır mak için bu na bir can si mi-
di gi bi tu tun ma te lâ şın da ol muş tur.

AKP ik ti da rı ile bu ko nu da çı kar he sa bı na da ya lı ka der or tak lı-
ğı ya pan AB lo bi le ri de Türk mil le ti ni ya nılt mak ve şart lan dır mak 
için bü yük bir gay ret içi ne gir miş ler dir.

Türk mil le ti ni ha ya lî bir he def pe şin de oya la ma yı ken di var-
lık la rı nı sür dür me nin te mel şar tı ola rak gö ren bu çı kar it ti fa kı, 
bu gün de ger çek le ri sap tır mak te lâ şı için de dir. 

Ger çek ler apa çık or ta day ken, ha yal yol cu lu ğu nun sür dü rül-
me si için ha ya lî se nar yo la ra da ya nan pem be tab lo lar çi zil mek te-
dir. Si ya sî if lâsı tes cil edi len AKP’nin bun dan baş ka sa rı la ca ğı bir 
dal kal ma mış tır. An cak, AKP ik ti da rı nı bu çü rük dal da mu kad der 
akı bet ten kur ta ra ma ya cak tır. Kor ku nun, te lâ şın ve bu son çır pı nı-
şın, ece le fay da sı ol ma ya cak tır. 

AB, bu gü ne ka dar, Tür ki ye’ye ay rım cı mu ame le ya pıl ma ya-
ca ğı ko nu sun da sü rek li te mi nat ver miş tir. AKP Hü kû me ti de son 
gü ne ka dar bu ko nu da AB’den ga ran ti al dık la rı nı res men açık-
la mış tır. Baş ba kan ve hü kû met yet ki li le ri, ra por açık lan ma dan 
he men ön ce ki dö nem de AB ka pı sı nın so nu na ka dar açıl dı ğı, Tür-
ki ye’nin üye li ği nin önün de ar tık bir en gel kal ma dı ğı ve bu yön de 
dö nü şü ola ma yan bir sü re ce gi ril di ği gi bi içi boş ka lıp slo gan la rı 
sü rek li tek rar la mış lar dır.

6 Ekim 2004 gü nü AB ko mis yo nu iki ay rı ra por açık la mış tır. 
Bun lar, 2004 Tür ki ye İler le me Ra po ru ve Tür ki ye’nin muh te mel AB 
üye li ği nin or ta ya çı ka ra ca ğı so run lar hak kın da et ki ra po ru dur.  
Bu iki ra po ra ba kıl dı ğın da, bu söz le rin ve te mi nat la rın bir ke re 
da ha bo şa çık tı ğı gö rül müş tür. 

AB’nin Tür ki ye ko nu sun da or ta ya koy du ğu ira de nin ger çek 
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ni te li ği ve ama cı nın tam ola rak an la şı la bil me si için, bu iki ra po-
run bir ara da ele alın ma sı ve Ko mis yonun tav si ye le ri nin bun lar 
ışı ğın da de ğer len di ril me si ge rek li dir. 

İler le me Ra po ru’n da, AB’nin Tür ki ye’yi na sıl gör dü ğü nü or ta-
ya ko yan bir Tür ki ye tab lo su çi zil miş tir. Bu tab lo, özel mak sat lar la 
ve zor la may la şe kil len di ril miş ka ran lık bir tab lo dur. AB Ko mis yo-
nu, bu ra da yer alan tes pit ve de ğer len dir me ler den ha re ket ede-
rek, Tür ki ye-AB iliş ki le ri nin bun dan son ra ki mec ra sı ve sey ri hak-
kın da bir şab lon, bir yol ha ri ta sı çı kar mış tır. Tür ki ye’nin önü ne bir 
denk lem koy muş tur.

İler le me Ra po ru, Ko mis yo nunun tav si ye le ri ve Et ki Ra po-
ru’nun bir bü tün ola rak or ta ya koy du ğu Tür ki ye tab lo su, AB’nin 
Tür ki ye hak kın da ki ger çek ni yet le ri nin bir ay na sı dır.

A. İlerleme Raporu

B. Etki Raporu

C. Komisyonun tavsiyeleri

Birlikte değerlendirilmelidir.
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AB’YE GÖ RE TÜR Kİ YE
Ra por da, özet le şu so nuç la ra va rıl mış tır: Tür ki ye’de son 

dö nem de si ya sî kri ter le re uyum için ge rek li ya sal dü zen le me le rin 
ya pıl ma sın da ve bun la rın ha ya ta ge çi ril me sin de iler le me sağ lan-
mış tır. An cak, bu ko nu lar da birçok ek sik lik bu lun mak ta dır. Tür ki-
ye, ra por da al tı çi zi len bu ek sik lik le ri dü zelt mek için cid dî ça ba lar 
har ca ma lı dır. 

AB Ko mis yo nunun de ğer len dir me si nin so nuç la rı bu ifa de ler-
le ra por da yer al mış tır. Şim di, AB’nin si ya sî kri ter le re uy gun luk 
açı sın dan Tür ki ye’de ek sik ve ye ter siz gör dü ğü ve bu ne den le ten-
kit et ti ği hu sus lar ara sın da dik kat çe ken so mut ko nu la rın ne ler 
ol du ğu na ya kın dan ba ka lım. 

Bu çer çe ve de, ilk ola rak, AB’nin te rö rist ba şı Ab dul lah Öca lan 
hak kın da ye ni bir kri ter ge liş tir di ği hay ret ve esef le gö rül mek te-
dir. Ra por da, AKP Hü kû me ti nin Av ru pa İn san Hak la rı Mah ke me si 
ka rar la rı nı Tür ki ye’de ye ni den yar gı la ma se be bi ka bul et me si ne 
rağ men, Öca lan da va sı nın bu nun kap sa mı dı şın da kal dı ğı bir 
ek sik lik ola rak ten kit ko nu su ya pıl mak ta dır. AB, şim di de, kan lı 
te rö rist Öca lan’ın Tür ki ye’de ye ni den yar gı lan ma sı yo lu nu aça cak 
ya sal de ği şik lik le rin sü rat le ya pıl ma sı nı is te mek te dir.

İkin ci hu sus, Tür ki ye’de zor la ya ra tıl ma ya ça lı şı lan mil lî azın-
lık la rın hak la rı ko nu sun da ki ek sik lik ler dir. AB ra po run da 1923 
Lo zan Ant laş ma sı sor gu la na rak, Tür ki ye’de Lo zan’da ka bul edi-
len gay rimüs lim azın lık la rın dı şın da, Kürt asıl lı va tan daş la rı mız 
dâhil, da ha birçok azın lık gru bu ol du ğu, bu na rağ men Tür ki ye’nin 
bu ger çe ği ka bul et me di ği söy len mek te dir.

Türk çe dı şın da ki dil le rin öğ re nil me si ve bu dil ler de rad yo/TV 
ya yı nı ya pıl ma sı ko nu sun da, Tür ki ye’nin uy gu la ma ya koy du ğu 
dü zen le me ler de, ra porda ye ter siz bu lun mak ta dır. AB’nin kal dı rıl-
ma sı nı is te di ği kı sıt la ma lar ve bu ko nu da ki ta lep le ri şun lar dır:

AB’NİN İS TEK LE Rİ

Kürt çe kurs la rı na ka tı la cak öğ ren ci ler için ara nan, te mel eği-
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ti mi ta mam la mış ol ma şar tı nın kal dı rıl ma sı is ten mek te dir. Ya ni, 
AB, on  beş ya şın dan kü çük le rin de, is te dik le ri her yaş ta bu kurs la-
ra de vam et me si ni sa vun mak ta dır. Ay rı ca, Kürt çe özel kurs la rın 
dev let ten mad dî yar dım ala ma ma sı da ten kit ko nu su ya pıl mak-
ta dır.

Kürt çe rad yo/TV ya yın la rı ko nu sun da ise Tür ki ye’nin kar şı-
sı na şu ta lep ler le çı kıl mak ta dır: Ya yın lar da ki gün lük ve haf ta lık 
za man sı nır lan dır ma sı kal dı rıl ma lı dır. Ay nı şe kil de, ya yın la rın içe-
ri ği ko nu sun da ara nan “dev le tin bö lün mez bü tün lü ğü” il ke si ne 
say gı şar tı da kal dı rıl ma lı dır. Son ola rak da ço cuk prog ram la rı na 
izin ve ril me li dir.

Azın lık hak la rı ko nu sun da ra porda vur gu la nan di ğer ek sik lik-
ler ve ta lep ler de şu şe kil de or ta ya ko nul muş tur: Türk çe dı şın da ki 
azın lık dil le ri nin si ya sî plan da kul la nıl ma sı na izin ve ril me si, si ya sî 
par ti le rin bu dil le ri si ya sî ile ti şim de ve par ti pro pa gan da la rın da 
kul lan ma sı nın ya sal hâle ge ti ril me si. AB, bu ta le biy le et nik ay rı lık-
çı lık te me lin de si ya set ya pıl ma sı nın önü nün açıl ma sı nı is te mek te-
dir.

AB’nin ten kit et ti ği di ğer önem li bir ko nu da Ye ni Türk Ce za 
Ka nu nu ol muş tur. Tür ki ye’de ya kın za man da bü yük tar tış ma lar 
ya ra tan ve AB’nin her is te ği kar şı la na rak so nuç lan dı rıl dı ğı söy le-
nen ye ni TCK’nın, AB’yi yi ne de mem nun et me di ği ra por da açık-
ça be lir til mek te dir. AB, dü şün ce ve ifa de öz gür lü ğü ko nu sun da 
sı nır lı bir iyi leş tir me ge tir di ği ni söy le di ği ye ni Ce za Ka nu nu’nun 
şu mad de le rin den ra hat sız dır: Te rör ör gü tü ne yar dım ve ya tak lık 
et me fi il le ri ni ce za lan dı ran 169. mad de, Irk ve din te me lin de kin 
ve düş man lı ğa tah rik hak kın da ki 312. mad de ile Türk dev le ti ne 
ve Türk lü ğe ha ka ret fi il le ri ni dü zen le yen 159. mad de.

AB’nin ra hat sız lı ğı bu ra da da bit me mek te dir. Te rör pro pa-
gan da sı ya pıl ma sı ve te rö rist ku ru luş la rın açık la ma ve pro pa-
gan da mal ze me le ri nin ya yın lan ma sı ve ba sı mı hak kın da Te rör le 

MHP Haklı Çıkmıştır

A

1

2

3

4



51

Mü ca de le Ka nu nu’nda yer alan 6 ve 7. mad de ler de AB için en di şe 
kay na ğı dır.

So nuç ta AB Tür ki ye’den şun la rı ta lep et mek te dir: Bu mad de-
ler kul la nı la rak şid det un su ru içer me yen dü şün ce açık la ma la rı 
ce za lan dı rıl ma sın, bu mad de ler dü şün ce ve ifa de öz gür lü ğü nü 
ze de le me ye cek hâ le ge ti ril sin. Ya ni, te rö rü hak lı gös ter mek, bö lü-
cü lük yap mak, Türk dev le ti ne ve Türk lü ğe ha ka ret et mek, dev le te 
iha net et mek, suç sa yıl ma sın ve ce za lan dı rıl ma sın. AB’nin is te di ği 
açık ve net ola rak bu dur. Ra porda Tür ki ye’nin dü zelt me si ge re ken 
hu sus lar kap sa mın da yer alan son bir nok ta da “din öz gür lü ğü” 
ala nın da ki bir di zi ek sik lik tir. Gay rimüs lim azın lık lar ko nu sun da-
ki ek sik lik ler iki ana nok ta da top lan mak ta dır: 

 Rum, Er me ni ve Ya hu di azın lık la ra tü zel ki şi lik ta nın ma sı, 
va kıf la rı nı ida re et me le ri ne Türk ma kam la rı nın ka rış ma ma sı, 
din ada mı eği ti mi ver me le ri ne mü sa ade edil me si, Va kıf mal la rı 
üze rin de ki kı sıt la ma la rın kal dı rıl ma sı bi rin ci grup is tek ler dir. 
Hey be li ada Pa paz Oku lu nun açıl ma sı ve Fe ner Rum Pat ri ğinin 
“ekü me nik” sı fa tı nı kul lan ma sı nın ka bul edi le rek, bu nun so nu cu 
ken di si ne si ya sî sta tü ta nın ma sı da di ğer ta lep ler ola rak sı ra lan-
mış tır. 

Ra porda, ay rı ca, Müs lü man azın lık kav ra mı na da yer ve ril miş 
ve bu çer çe ve de Sun nî ol ma yan Müs lü man azın lık la rın di nî ce ma-
at ola rak ta nın ma sı, sta tü le ri nin iyi leş ti ril me si ve eği tim ve iba det-
ha ne alan la rın da ki kı sıt la ma la rın kal dı rıl ma sı is te nil miş tir.

Ko mis yonun Tür ki ye hak kın da ki tav si ye le ri ne geç me den 
ön ce bir önem li ko nu yu da ha tır lat mak is ti yo rum.  Tür ki ye’nin 
muh te mel AB üye li ği nin or ta ya çı ka ra ca ğı so run lar hak kın da 
ko mis yonun ay nı gün açık la dı ğı Et ki Ra po run’da, Tür ki ye’nin AB 
üye lik sü re ci ile bağ lan tı lı ola rak ye ni ve va him kri ter ler ge ti ril miş-
tir. 
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Ba sın da da yer al dı ğı gi bi, Av ru pa Bir li ği;

1- Su ri ye’nin Ha tay üze rin de ki hak id di ala rı so ru nu nun 
çö zü mü ko nu sun da bir for mül ge liş tir miş tir. AB’nin 
çö züm öne ri sin de, Tür ki ye’nin res mî dev let sı nır la rın dan 
hu ku ken ge çer li sa yıl ma yan sı nır ola rak bah se dil miş tir. 
Su ri ye’nin bu sı nı rı zım nen ta nı ma sı, bu nun kar şı lı ğın da 
Fı rat Neh ri ’nin su kay nak la rın dan ken di si ne da ha faz la 
pay ve ril me si öne ri le bil miş tir. 

AB Ra po ru’n da yer alan Er me nis tan kri te ri ko nu sun da da, Tür-
ki ye’nin AB’ye ka tıl ma dan ön ce kom şu la rıy la so run la rı nı çöz me si 
ge rek ti ği be lir til miş ve 

2-   Tür ki ye’nin özel lik le, Er me nis tan’la dip lo ma tik iliş ki kur-
ma sı ve ka pa lı olan sı nı rı aç ma sı vur gu lan mış tır. 

Ra porda Tür ki ye’nin çöz me si ge re ken di ğer bir önem li so ru-
nun da 1915/1916’da  böl ge de ya şa nan tra jik olay la rın yo ru mu 
ile il gi li ol du ğu, Tür ki ye’nin AB’ne ka tıl ma sı pers pek ti fi nin, Er me-
nis tan’la iliş ki le rin ge liş me si ne ve 1915/1916 olay la rı ko nu sun da 
bir uz laş ma ya va rıl ma sı na yol aç ma sı ge rek ti ği ifa de edil miş tir. 
Gö rü le ce ği üze re AB,

 3-  Tür ki ye’den söz de soy  kı rımı id di ala rı nı ta nı ma sı nı is te-
ye cek ka dar ile ri gi de bil miş tir. Bu ko nu da üye ol ma dan 
ön ce bir uz laş ma ya va rıl ma sı ge rek ti ği nin al tı çi zil mek 
su re tiy le, AB ile il gi si ol ma yan bu ko nu yu bi le res men bir 
ön şart ola rak Tür ki ye’nin önü ne koy muş tur. Tür ki ye soy  
kı rı mı ta nı ya cak ve ar ka sın dan taz mi nat öde ye cek tir. İs te-
ni len bu dur.

Tür ki ye’nin ev öde vi kar ne si hak kın da bu tes pit le ri ya pan AB 
Ko mis yo nu, çi zi len bu ka ran lık tab lo ışı ğın da Tür ki ye ko nu sun da 
so yut bir çer çe ve de ifa de edi len tav si ye ler de bu lun muş tur. Ko mis-
yonun tav si ye le ri in ce len di ğin de, Tür ki ye’ye kar şı ya pı lan ay rım cı 
mu ame le hem şe kil, hem de içe rik ola rak he men kar şı mı za çık-
mak ta dır.
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AB’NİN TÜR Kİ YE’YE TAV Sİ YE LE Rİ

Tür ki ye ile il gi li tav si ye ler, ne re dey se baş lı ba şı na bir ra por 
oluş tu ra cak ka dar ha cim li olup, 9 say fa tut mak ta dır. Bun dan 
ön ce AB’ye üye olan bü tün aday ül ke ler için ko mis yo nun za ma-
nın da yap tı ğı tav si ye ler ise, sa de ce bir kaç sa tır dan olu şan bir 
pa rag raf uzun lu ğun da or ta ya ko nul muş tur. 

Tür ki ye ko nu sun da ise, bir di zi şar ta ve me ka niz ma ya bağ-
lı, ucu açık ve ta ri hi ol ma yan gös ter me lik so yut bir tav si ye de 
bu lu nul du ğu için, böy le su dan ve kar ma şık bir öne ri yi izah ko lay 
ol ma dı ğın dan, bu nun uzun bir açık la ma kar ma şa sı için de izah 
edil me si ne ça lı şıl mış tır.

Ko mis yonun tav si ye le ri şu un sur lar dan oluş mak ta dır: Tür ki-
ye’nin re form sü re cin de ki ge nel iler le me si ışı ğın da ve bir di zi ya sa-
nın çı ka rıl ma sı şar tıy la, ko mis yonun Tür ki ye’nin si ya sî kri ter le ri 
ye te rin ce ye ri ne ge tir di ği dü şün ce sin de ol du ğu be lir til mek te ve 
mü za ke re le re baş lan ma sı öne ril mek te dir. 

An cak, bu ku ru öne ri bi le, Tür ki ye’nin 6 ka nu nu so nuç lan dır-
ma sı şar tı na bağ lan mış tır. Bun lar, Der nek ler Ka nu nu, Türk Ce za 
Ka nu nu ve İs ti naf Mah ke me le ri Ka nu nu’nun yü rür lü ğe gir me si ve 
CMUK, Ad lî Kol luk Ka nu nu ve Ce za İn faz Ka nu nu’ dur.

Da ha da önem li si ko mis yon mü za ke re le re baş lan ma sı için 
bir ta rih be lirt mek bir ya na, tah mi nî bir za man di li mi da hi te lâf-
fuz et me miş tir. Bu na kar şı lık ko mis yon, Hır va tis tan için 2005 
ba şın da mü za ke re le re baş lan ma sı nı öner miş tir. 

Tür ki ye’de re form sü re ci nin ge niş le ye rek sür me si için her yıl 
ye ni ra por ha zır lan ma sı ve ilk ra por için 2005 Ara lık ayı nın zik re-
dil me si su re tiy le, bu kri tik so run 2006 yı lı ve son ra sı be lir siz bir 
dö ne me atıl mış tır.

Bu nun ya nı sı ra, hiç bir ül ke ye ya pıl ma yan fark lı bir mu ame le 
ola rak, Tür ki ye ko nu sun da ki tav si ye ler de şu iki “ka çış yo lu” hük-
mü yer al mış tır:
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1-   Bi rin ci si, mü za ke re le rin ucu nun açık ola ca ğı ve so nu cu-
nun ön ce den ga ran ti edi le me ye ce ği hük me bağ lan mış-
tır. Bu nu da ha da kuv vet len dir mek için, mü za ke re le rin 
so nu cu nun ne ola ca ğı na ve ya üye ül ke le rin bu nu mil lî 
par la men to la rın da onay la yıp onay la ma dık la rı na ba kıl-
mak sı zın, Tür ki ye’nin Av ru pa’ya tam ola rak bağ lı kal ma-
sı nın sağ lan ma sı ge rek ti ği ni vur gu la mış tır. AB, böy le ce 
mü za ke re le ri hiç so nuç lan dır ma mak ve ya tam üye lik 
dı şın da bir yö ne yön len dir mek al ter na ti fi ni kay da ge çirt-
miş ve va rı la cak so nuç her ne ola cak sa, bu nun 25 üye 
ül ke nin par la men to la rın da onay lan ma ya bi le ce ği ni baş-
tan or ta ya koy muş ve res men tes cil et tir miş tir.

Ko mis yon tav si ye le rin de si ya sî re form la rın da ha da de rin leş-
ti ril me si için Kürt le rin hak ve hür ri yet le rin den tam ola rak ya rar-
lan ma la rı nın sağ lan ma sı, Müs lü man ol ma yan di nî ce ma at le rin 
so run la rın da so mut adım lar atıl ma sı ge re ği özel lik le vur gu lan-
mış tır.

AB’nin si ya sî re form la rı ya kın dan iz le mek için bir de ne tim 
me ka niz ma sı ge liş ti re ce ği, Tür ki ye’ye ye ni re form he def le ri ve re-
ce ği ve bu ko nu lar da ki iler le me le rin yıl lık ra por lar la göz den ge çi-
ri le ce ği be lir til miş tir. 

2-   Bu ko nu lar da ak sa ma ve ih lâl ol ma sı hâ lin de mü za ke re le-
rin as kı ya alı na ca ğı hük me bağ lan mış tır.

AB’NİN YA LAN CEN NE Tİ

Tür ki ye’ye 2014 yı lı na ka dar ma lî des tek ve ril me ye ce ği be lir-
ti len tav si ye ler de, iş gü cü nün ser best do la şı mı nın sü rek li ve ka lı cı 
ola rak uy gu lan ma ya ca ğı da vur gu lan mış tır. Ta rım ala nın da da 
uzun sü re li ge çiş dö nem le ri ge ti ri le ce ği ifa de edil miş tir.

Ni ha yet, ko mis yonun tav si ye le rin de Gü ney Kıb rıs’ın AB üye si 
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ol du ğu ve Tür ki ye ile mü za ke re ka ra rı nın bü tün üye le rin ka bu lü-
nü ge rek tir di ği vur gu la na rak, Tür ki ye’nin Rum la rı Kıb rıs’ın meş ru 
tem sil ci si ola rak ta nı ma sı şar tı bu yol la ha tır la tıl mış tır.

Ay nı şe kil de, Tür ki ye’nin, Kaf kas ya dâ hil kom şu la rıy la iliş ki-
le ri ni ge liş tir me si nin ge rek li ol du ğu vur gu lan mış tır. Bi raz ön ce 
be lirt ti ği miz gi bi, bu ko nu da ay rı ca ya yın la nan ra por da, bu amaç-
la Er me nis tan sı nı rı nın açıl ma sı ve asıl sız soy  kı rımı id di ala rı nın 
ka bu lü nün açık ça be lir til miş ol du ğu ha tır lan ma lı dır.

Tür ki ye için mut lu bir ge le ce ğe yol cu luk ta bir mi lat ola rak 
gös te ri len AB Ko mis yo nunun ka ra rı, ma ale sef bu ol muş tur. 
Bu nun an la mı ga yet açık tır. Ger çek ler, ni yet ler ve he sap lar gün 
gi bi or ta da dır.
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SO NUÇ

Bu ger çek ler ışı ğın da şu so nuç or ta ya çık mış tır: Av ru pa Bir li-
ği, özel bir du rum ola rak gör dü ğü Tür ki ye için di ğer aday ül ke ler-
den fark lı ola rak özel bir yol, özel bir is ti ka met ve özel bir yön tem 
ve me ka niz ma ön gör mek te dir.

Bu ra da önem li olan şe kil ve gö rün tü de ğil, esas ve öz dür. 
Bu açı dan ba kıl dı ğın da, Tür ki ye için gö rün tü yü kur ta ra cak ye ni 
bir oya la ma se nar yo su nun or ta ya ko nul du ğu gö rül mek te dir. Bu 
yak la şı mın te me lin de ya tan an la yış, ay rım cı lık ve dış la ma an la yı-
şı dır. AB, Tür ki ye’ye kar şı sa mi mî ol ma dı ğı nı, Tür ki ye’yi içi ne al ma-
yı bir tür lü ka bul le ne me di ği ni bir ke re da ha gös ter miş tir. 

Tür ki ye için, üye lik ta ri hi ve tak vi mi ol ma yan, şek len ve 
gös ter me lik bir sü reç için ye şil ışık ya kı la bi le cek tir. Bu sü re cin 
ge cik me ol mak sı zın baş la tıl ma sı ko nu sun da bi le bir tav si ye ya pıl-
ma mış tır. 2002 Ko pen hang Zir ve si’n de ve ri len, si ya sî kri ter ler ye ri-
ne ge ti ri lir se Tür ki ye ile mü za ke re ler ge cik me den baş la ya cak tır 
şek lin de ki muğ lak söz den bi le ge ri ye gi dil miş tir.

Bu sü reç, ni haî ama cı ve he de fi, yö ne lim le ri ve sü re si ba kı-
mın dan, her yö nüy le ucu açık bir sü reç ola cak tır. AB, bu sü re ci 
tam üye lik is ti ka me tin de de ğil, Tür ki ye’ye özel sta tü ve ril me si 
doğ rul tu sun da yön len dir mek ve so nuç lan dır mak im kâ nı nı el de 
bu lun du ra cak tır. 

Bu nun da öte sin de, böy le bir gös ter me lik sü reç, ta ma mıy la 
AB’nin kont ro lün de, bir di zi şar tın kıs ka cı na bağ la na rak kı sıt lı 
bir mec ra da yü rü tü le cek tir. AB, bu sü re cin her aşa ma sı nı bir di zi 
şar ta bağ la ma im kâ nı nı el de tu ta cak tır. Bu amaç la, Tür ki ye için 
sü rek li bir de rin leş ti ril miş de ne tim me ka niz ma sı ge ti ri le cek tir. 
Bu nun so nu cu, Tür ki ye AB’nin da yat ma la rı na, aşı rı ta lep ve bas kı-
la rı na bo yun eğ me di ği tak dir de ce za lan dı rı la cak tır. Bu du rum lar-
da sü reç as kı ya alı na cak ve ya ke si le cek tir.
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Bu su ret le, bu to pal sü re cin bi le iler le me si, bir di zi şan taj ve 
da yat ma ya bağ lı ola cak tır. Bun la rın ne ler ola ca ğı da açık lan mış-
tır. Ko mis yonun iki ra po run da Tür ki ye’nin ek sik lik le ri ola rak yer 
alan ko nu lar, AB’nin bu ko nu da ki ta lep ve da yat ma lis te si dir.

SO RU LAR

Bu sü reç te Tür ki ye’nin önü ne ge ti ri le cek fa tu ra lar ve ödet ti ri-
le cek be del ler 7 ana baş lık al tın da top lan mak ta dır. Türk mil le ti 
bu ger çek le ri bü tün açık lı ğıy la bil me li, de ğer len dir me si ni bu na 
gö re yap ma lı dır. 

1-   Tür ki ye’den te rö rist ba şı nın ye ni den yar gı lan ma sı is te ni le-
cek tir. Bu nun ya nı sı ra, İm ra lı’da ki mi sa fir li ğin den sı kı lan bu ca ni-
nin tec rit hâ li ne son ve ril me si, ya nı na PKK’lı te rö rist yol daş la rı nın 
ge ti ril me si ta lep edi le cek tir. 

Faz la uzun ol ma yan bir va de de de, AKP’nin eve dö nüş ya sa-
sı adı al tın da sa lı ver di ği PKK te rö rist le rin den ge ri ye ka lan lar ve 
dağ da ki si lâh lı çe te ler için ge nel si ya sî af da yat ma sı kar şı mı za 
çı ka rı la cak tır. Te rö rist ba şı nın da af kap sa mı na alın ma sı ta lep le ri 
ge lir se, bu kim se yi şa şırt ma ma lı dır.

Gü ney do ğu so ru nu na si ya sî çö züm bas kı la rı ya pı la cak, te rö-
rist le rin ve bun la rın uzan tı sı iha net odak la rı nın si ya sî plan da 
fa ali yet gös ter me si nin yo lu nun açıl ma sı ve si ya sî çö züm sü re cin-
de Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ta ra fın dan mu ha tap alın ma sı, bu 
ko nu da bir di ya log ve mü za ke re sü re ci baş la tıl ma sı is te ni le cek-
tir.

AB’nin si ya sî çö züm den ne an la dı ğı ve ne yi amaç la dı ğı da 
or ta da dır. Bun lar AB ku rum la rı nın da ha ön ce al dı ğı ka rar lar da 
ve res mî be yan lar da so mut ifa de si ni bul muş tur. Tür ki ye’den is te-
ni len özet le şu dur: Tür ki ye’nin mil lî dev let ni te li ği ve üni ter ya pı sı 
tar tış ma ya açı la cak ve ye ni den şe kil len di ri le cek tir. 

2-   Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ye ni den ta rif edi le cek ve 
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et nik kö ke ni fark lı Türk va tan daş la rı, si ya sî ve hu ku kî 
plan da, mil lî azın lık sta tü sü ne ka vuş tu ru la cak tır. Bu 
azın lık la rın et nik kim lik le ri ta nı na cak ve eşit sta tü de ki 
hak la rı ana ya sa te mi na tı na bağ la na cak tır. AB çev re le ri-
nin si ya sî çö züm den mu rat et ti ği iş te bu dur.

Tür ki ye lilik kim li ği ve bi lin ci ya ra tıl ma sı nı ve bir sü reç için de 
üni ter ya pı da ku rul muş mil lî dev le tin tas fi ye si ni amaç la yan bu 
yak la şım da, ilk adım ola rak kül tü rel hak lar gö rül mek te dir. 

AB’nin bu aşa ma da bu nu ön pla na çı kar ma sı nın ne de ni 
bu dur. Et nik te mel de ve et nik kim lik te si ya set ya pıl ma sı nın önü-
nün açıl ma sı da bu ne den le ta lep edil mek te dir. Ana  dil de eği tim 
ve rad yo/te le viz yon ya yı nı üze rin de du rul ma sı nın ar ka sın da ki 
ni yet bu ra da aran ma lı dır.

Tür ki ye’ye bu ko nu lar da ya pı lan da yat ma lar so nu cu atı lan 
ilk adım lar la, ile ri si için önem li bir mev zi ka za nıl mış, bir köp rü-
ba şı tu tul muş tur. Rad yo ve te le viz yon ya yın la rı ve özel kurs lar 
va sı ta sıy la or tak bir azın lık di li ya ra tıl ma sı ama cı is ti ka me tin de 
önem li bir me sa fe alın mış tır.

Bu nun ar ka sın dan, azın lık dil le rin de eği tim im kâ nı ta nın ma sı 
da yat ma sı ge le cek tir. Baş ta Kürt çe ol mak üze re azın lık dil le ri nin 
res mi okul lar da seç me li ders ola rak ka bul edil me si is te ne cek tir. 

Bu şe kil de iler le ti le cek sü re cin so nun da da, bu dil ler de eği-
ti min Türk mil lî eği tim sis te mi nin içi ne alı na rak, res mî sta tü ye 
ka vuş tu rul ma sı Tür ki ye’nin önü ne ge ti ri le cek tir. Ni ha yet, bu 
azın lık dil le ri ne res mî dil ola rak hu ku kî sta tü ta nın ma sı ta le bi 
ge le cek tir.

Lis te de ki üçün cü ta lep;

3-   Din ve mez hep te me lin de mil lî azın lık kav ra mı nın yer-
leş me si nin sağ lan ma sı dır. Et nik te mel de zor la azın lık 
oluş tu rul ma sıy la ye tin me yen, bun dan tat min ol ma yan 
AB, ay rı ca din ve mez hep te me lin de ye ni bir bö lün me nin 

MHP Haklı Çıkmıştır



59

to hum la rı nın atıl ma sı nı is te mek te dir.

Lo zan Ant laş ma sı mü za ke re le rin de ba tı lı ül ke le rin da yat mak 
is te di ği, an cak Tür ki ye’nin so nu na ka dar di ren me si so nu cu ba şa rı-
sız lı ğa uğ ra yan bu gi ri şim, şim di AB sü re ci va sı ta sıy la Tür ki ye’nin 
önü ne ge ti ril mek te dir. AB Ra po ru’n da ki Müs lü man mil lî azın lık 
kav ra mı bu ama ca yö ne lik tir. 

Fark lı mez hep le re ve ina nış la ra men sup Türk va tan daş la rı-
nın ba zı so run la rı nın çö zü mü, Ana ya sa ve ka nun lar çer çe ve sin de 
Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kû met le ri nin bir gö re vi dir. An cak, Türk 
va tan daş la rı nın mez hep te me lin de bö lün me si ni ve ba zı mez hep-
le re men sup va tan daş la rı mı zın azın lık ola rak ta nım lan ma sı nı, 
baş ta o mez hep le re va tan daş la rı mız ol mak üze re, hiç kim se is te-
me ye cek tir. Ama ne ya pa lım ki AB bu nu da ta lep et mek te dir.

Tür ki ye’de ki gay rimüs lim va tan daş la rı mı za iliş kin bir di zi 
ta lep de, AB’nin lis te sin de dör dün cü sı ra yı al mak ta dır.

Bu na gö re;

4-   Tür ki ye, Er me ni, Rum ve Ya hu di va tan daş la rı mı za ait 
va kıf lar üze rin de ki her tür lü de ne ti mi kal dı ra cak, bun la rı 
ya sal de ne tim dı şı bı ra ka cak tır. 

Bu nun ya nı sı ra, Hey be li ada Ruh ban Oku lu nu aça cak ve azın-
lık ce ma at le ri için din eği ti mi ve re cek özel yük sek okul lar açıl ma-
sı na izin ve re cek tir.

Bun dan baş ka Tür ki ye’den Fe ner Rum Pat ri ği ne si ya sî sta-
tü ta nı ma sı ve “ekü me nik” sı fa tı nı res mî plan da kul lan ma sı nı, 
bü tün so nuç la rıy la ka bul et me si ta lep edil mek te dir. Böy le ce, bir 
Türk ku ru mu nun ba şın da olan pat rik, bü tün dün ya Or to doks la rı-
nın ru ha nî li de ri ola rak her tür lü si ya sî ve ida rî ta sar ruf ta bu lu na-
cak ve Tür ki ye bun la rı hu ku ken ve res men ta nı ya cak tır.

Be şin ci sı ra yı ise AB ile hiç bir il gi si ol ma yan Tür ki ye üze rin de 
ta ri hî top rak ta lep le ri olan ve res mî sı nı rı ta nı ma yan, Er me nis tan 
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ko nu su al mış tır.

5-   Asıl sız Er me ni soy  kı rı mı id di ala rı nı gö zü nü kan bü rü müş 
gi bi bir dev let po li ti ka sı hâ li ne ge ti ren, bun la rı ana ya-
sasın da açık ça ifa de eden Er me nis tan ko nu sun da Tür ki-
ye’nin yap ma sı is te ni len ler şun lar dır: Tür ki ye, bu ül ke ile 
dip lo ma tik iliş ki ku ra cak, ka pa lı olan sı nı rı aça cak ve bu 
da yet me yip söz de soy  kı rımı id di ala rı nı da bu nun ta biî 
so nu cu olan mad dî taz mi na tı da öde ye cek tir.

AB’nin al tın cı ta le bi;

6-   Kıb rıs ko nu sun da Tür ki ye’nin at ma sı bek le nen adım lar-
dır.

He pi ni zin bil di ği gi bi, bun dan beş  bu çuk ay ön ce AKP ik ti da-
rı, An nan Pla nı nın re fe ran dum da ka bu lü için si ya sî kam pan ya 
yü rüt müş tür. Plan’ın Rum lar ta ra fın dan red de dil me sin den son ra 
da, Kıb rıs Türk le rinin si ya sî tec rit ten ve am bar go lar dan kur tu la-
ca ğı nı, AB için de bu yön de çok önem li ge liş me ler sağ lan dı ğı nı 
açık la mış tır.

An cak, ara dan ge çen bu sü re için de, bun lar dan hiçbi ri si ger-
çek leş me miş tir. Rum la rı içi ne alan AB, Kıb rıs Türk le ri ne sır tı nı dön-
müş, en kü çük bir adım da hi at ma mış tır. 

AKP’nin gös ter di ği bu tes li mi yet an la yı şı so nu cu, şim di de 
Kıb rıs ko nu sun da Tür ki ye’nin önü ne şun lar ge ti ri le cek tir. İlk plan-
da, Tür ki ye’nin Kıb rıs Rum la rı nı bü tün Kıb rıs’ın meş ru tem sil ci si 
ola rak ta nı ma sı is te ni le cek tir. 

Bun dan son ra as ker çe kin ve Ma raş’ı Rum lara ia de edin ta lep-
le ri ge le cek tir. Çok kı sa bir sü re için de de, An nan Pla nı Rum ta lep-
le ri ni kar şı la ya cak şe kil de de ğiş ti ri le cek ve Tür ki ye’nin kar şı sı na 
bu nu ay nen ka bul et me si da yat ma sıy la çı kı la cak tır. Böy le ce, AKP 
Hü kû me ti nin yal nız lı ğa ve ça re siz li ğe ter k et ti ği Kıb rıs Türk lü ğü, 
Rum la ra ya ma na cak, asır lık Rum/Yu nan ha ya li nin son per de si de 
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za fer le  ka pan mış ola cak tır.

AB da yat ma lis te sin de ki ye din ci ta lep, Tür ki ye’nin dev let ya pı-
sı na, mil lî bir lik ve be ra ber li ği ne kar şı iş le nen suç la rın ce za lan dı-
rıl ma ma sı ve suç ol mak tan çı kar tıl ma sı nın sağ lan ma sı dır. Te rör 
ör güt le ri ne yar dım ve ya tak lık ve te rör pro pa gan da sı yap mak 
ser best ola cak, ırk te me lin de mil lî bir li ğin di na mit len me si nin önü 
açı la cak, 

7-  Türk dev le ti ne ve Türk lü ğe ha ka ret suç sa yıl ma ya cak tır. 

Bu nun adı da, şid det içer me yen ba rış çı gö rüş açık la ma la rı nın 
ve ifa de hür ri ye ti nin AB stan dart la rı na çı kar tı la rak ko ru ma al tı na 
alın ma sı ola cak tır.

Tür ki ye’nin ye ri ne ge tir me si ta lep edi len bu şart la ra iliş kin 
ger çek ler bun lar dır. Bu ger çek ler kar şı sın da şim di her kes şu so ru-
la rı sor ma lı ve eli ni vic da nı na ko ya rak bun la rın ce va bı nı ara ma lı-
dır;

1-   Bu ta lep ler Tür ki ye’nin kar şı sı na ni çin ge ti ril mek te dir? 
Tür ki ye’de bö lü cü ih ti ras la rın ce sa ret len di ril me si ve 
bö lü cü lük ya pıl ma sı nın meş ru hâ le ge ti ril me si; et nik ve 
mez hep te me lin de ay rım cı lı ğın ku rum sal laş tı rıl ma sı; Tür-
ki ye’nin mil lî bir li ği nin ve kar deş li ği nin te me li ne di na mit 
ko nul ma sı; üni ter dev let ya pı sı nın tah rip ol ma sı yo lu nun 
açıl ma sı, han gi amaç la Tür ki ye’den is te nil mek te dir? 

2-   Tür ki ye’nin sa de ce ge le ce ği ni teh li ke ye at mak la kal ma-
yıp, ay nı za man da, Tür ki ye’nin ta ri hiy le ni haî he sap laş-
ma ama cı nı gü den bu da yat ma man tı ğı kap sa mın da, 
Tür ki ye’ye kar şı hu su me ti var lık se be bi sa yan Er me nis-
tan’a si ya sî ve hu ku kî açı dan tes lim ol ma sı, asıl sız soy kı-
rım id di ala rı nı ka bul et me si, Tür ki ye’den han gi he de fe 
ulaş ma sı için ta lep edil mek te dir?

3-   Kıb rıslı kar deş le ri mi zin Rum ların bo yun du ru ğu al tı na 
ter k e dil me si ve Kıb rıs’ta Türk var lı ğı nın yok edil me si Tür-
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ki ye’den han gi ge rek çey le is te nil mek te dir?

Bu ra da bir hu su su her kes çok iyi an la ma lı dır: Hiç bir si ya sî 
amaç ve he def, hiç bir si ya sî pro je, Tür ki ye’nin bir li ği, dir li ği ve kar-
deş li ğin den önem li de ğil dir.

Bu nun la bir lik te, AB’nin ger çek ni yet le ri ni da ha iyi an la mak 
ve teş hir et mek için yi ne de so ra lım: 

4-   Bu hay si yet kı rı cı ta lep le rin ye ri ne ge ti ril me si kar şı lı ğın da 
Tür ki ye’nin önü ne ko nu lan he def, aca ba tak vi mi be lir-
len miş ve kı sa sü re de ger çek leş ti ri le ce ği sağ lam ga ran ti-
le re bağ lan mış Av ru pa Bir li ği ne eşit sta tü de tam üye lik 
mi dir?

Bu nun ce va bı ha yır dır. AB, bu nu ken di ra po run da açık ça 
ver mek te dir. Tür ki ye’nin önü ne ko nu lan denk lem de, bu gaf let ve 
iha net yol cu lu ğu na çı kıl ma sı nın kar şı lı ğın da ula şıl ma sı bek le ne-
bi le cek aza mi he def, Tür ki ye’nin AB’ne pa muk ip li ğiy le bir şe kil de 
bağ la na ca ğı bir sta tü ka za nıl ma sı dır. Bu, tam üye lik ol ma ya cak, 
fark lı bir am ba laj için de, özel iliş ki de ni len ikin ci sı nıf, ku ru ve içe-
rik siz bir or tak lık iliş ki si ola cak tır.

AB’NİN HE NÜZ İFA DE EDİL ME YEN PLA NI
Bu da yat ma la rın ama cı, Tür ki ye’nin AB de ğer le ri ne uyum 

sağ la ma sı, Tür ki ye’nin AB’ye ya kın laş tır ma sı de ğil dir. Tam ter si-
ne, AB, bun la rı Tür ki ye’nin AB’den uzak tu tul ma sı ve ikin ci sı nıf 
bir ko num da, AB’nin kont ro lün de kal ma sı nı sağ la mak için kul lan-
mak ta dır.

Ra po run so nuç bö lü mün de “mü za ke re le rin ve onay sü re ci nin 
so nuç la rı na ba kıl mak sı zın, AB ile Tür ki ye ara sın da ki iliş ki le rin, 
Tür ki ye’nin Av ru pa ya pı la rı na bağ lı kal ma sı nı ga ran ti ede ce ğin-
den emin olun ma lı” de mek te dir.

AB’nin Tür ki ye’yi bu ka dar aşa ğı la ma ya cü ret ede bil me sin de 
en bü yük ce sa ret kay na ğı, Tür ki ye’yi ça re siz ve za val lı bir ül ke 
ko nu mu na so kan AKP ik ti da rı ve Türkiye Cumhuriyeti Dev le ti’y-
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le ve Türk mil le tiy le so ru nu olan, AB hi ma ye si ve göl ge sin de bu 
he sap laş ma yı yap ma yı ümit eden AB lo bi le ri dir.

Bun la ra gü ve nen AB, Tür ki ye’nin önü ne iş te böy le bir he def 
koy muş tur. Tür ki ye, hay si yet kı rı cı bü tün bu ta lep le ri kar şı lar sa, 
so nun da AB’ye içi bo şal tıl mış bir sta tü de bağ la na cak tır. An cak, 
bu iliş ki nin ku rul ma sı bi le 15 ile 25 yıl lık uzun bir sü re son ra 
müm kün ola bi le cek tir. Bu sü re için de Tür ki ye’nin ilâ ve ma lî des-
tek al ma ya ca ğı da AB ta ra fın dan açık lan mış tır.

Bu nun da öte sin de, Tür ki ye’ye ve ri le cek bu sta tü nün için de 
Türk iş  gü cü nün ser best do la şı mı da ol ma ya cak tır. AB Ra po ru’n-
da bu nun sü re siz as kı ya alı na ca ğı açık lan mış tır. Ay nı şe kil de, 
Türk va tan daş la rı nın vi ze al ma dan ser best se ya hat et me le ri de 
müm kün ol ma ya cak tır. Bu da ko ru ma ted bir le ri kap sa mı na alı-
na cak tır.

Eko no mik ve sos yal sı kın tı la rın bas kı sı al tın da ça re siz lik için de 
ezi len Türk hal kı nın te miz duy gu la rı nı ve bek len ti le ri ni is tis mar 
eden ler, şim di bu nu Türk mil le ti ne na sıl an la ta cak lar dır?

Türk va tan daş la rı nın vi ze al ma dan Av ru pa’ya ser best çe gi de-
bi le ce ği, ba vu lu nu eli ne ala rak is te di ği AB ül ke sin de yük sek üc ret-
le ça lı şı la bi le ce ği ya la nı nı söy le yen ler, şim di Türk mil le ti ne he sap 
ver mek zo run da dır lar.

An cak, iş bu ra da da bit me mek te dir: Tür ki ye’nin böy le bir 
bo yun du ruk sü re ci son ra sı AB ile ikin ci sı nıf bir iliş ki kur ma sı da 
oto ma tik ol ma ya cak tır. Bu bi le Av ru pa’da halk oy la ma sı na gö tü-
rü le cek tir. Fran sa Cum hur baş ka nı bu nu açık la mış tır. Ken di si ne 
ilk des tek de AB Ko mis yo nunun ye ni Baş kanın dan gel miş tir.

Tür ki ye için ön gö rü len yak la şı mın sa mi mi yet ve hak ka ni yet-
le uzak tan ya kın dan hiç bir il gi si bu lun ma mak ta dır. Bu, fark lı bir 
am ba laj için de ye ni bir ay rım cı lık ve dış la ma pa ke ti dir. Bu nun 
tem sil et ti ği ye ga ne an lam, Tür ki ye’yi özür lü bir ül ke ola rak gö ren 
sa kat bir an la yı şın, AKP Hü kû me ti nin de rı za sıy la ka bu lü ve tes ci li 
ola cak tır. 
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Bu, Türk mil le ti ne ya pıl mış bü yük bir ha ka ret tir. Bu nu aziz 
mil le ti mi zin ka bul et me ye ce ği ni, içi ne sin di re me ye ce ği ni her-
kes bil me li dir. AKP Hü kû me ti, hiç ol maz sa bu ko nu da dü rüst ve 
na mus lu bir ta vır al ma lı dır. 

An cak, AKP Hü kû me ti nin bu nu bi le bir ba şa rı ola rak gös ter-
me ye ça ba la dı ğı esef le gö rül mek te dir. Gü nü ve gö rün tü yü kur tar-
dı ğı nı sa na rak, böy le bir yan lış he sap la, bu so nu cu da bir ba şa rı 
ola rak tak dim et mek için çır pın ma sı, tem sil et ti ği si ya sî zih ni yet 
açı sın dan ol du ğu ka dar Tür ki ye ba kı mın dan da utanç ve ri ci dir. 
Bu Türk mil le ti nin ak lı ve id ra kiy le alay et mek ola cak tır.

AB’nin Tür ki ye’nin önü ne koy du ğu yol, zor luk lar ve en ge be le-
ri olan, an cak son tah lil de tam üye lik he de fi ne ula şıl ma sı nı sağ la-
ya cak bir yol de ğil dir. Bu yol, her ma na da çık maz bir so kak tır. 

AB Ko mis yo nu, ker hen mü za ke re le re baş lan ma sı nı tav si ye 
et miş tir. AKP ve Tür ki ye’de ki AB yol daş la rı bu cüm le yi tek ba şı na 
alıp, bu nu ta ri hi bir dö nüm nok ta sı ola rak gös ter mek za afı na 
ve te lâ şı na düş müş ler dir. An cak, AB bu cüm le den son ra, ora da 
dur muş, ar ka sı nı ge tir me miş tir. Bu söz ha va da kal mış tır. Ra por-
lar da ve tav si ye bö lü mün de or ta ya ko nu lan bir di zi ön şart, bu nu 
an lam sız ve fi ili yat ta ge çer siz hâ le ge tir miş tir.

Tür ki ye’ye va dedi len, ucu açık, içi boş ve şek lî bir sü re cin 
so nun da adı ko nul ma mış bir tâbi yet iliş ki si dir. Bu da Tür ki ye’nin 
hiç bir şart al tın da ka bul ede me ye ce ği çok ağır şart lar zin ci ri ne 
bağ lan mış tır.

Bu ger çek ler ar tık gö rül me li dir. Kim se bun la rı çar pıt ma ya kal-
kış ma ma lı dır. Tür ki ye’de her ki şi, ku rum ve ku ru luş bu ger çek ler 
ışı ğın da ne re de dur du ğu nu, tav rı nı ve sa fı nı ar tık açık ça ve ce sur-
ca be lirt me li dir. Bu gün kar şı mız da ki so run Tür ki ye’nin ve Türk 
mil le ti nin be ka sı so run dur.
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AKP’YE İKAZ!

Özel lik le AKP Hü kû me ti ne ses len mek is ti yo rum: Tür ki ye’nin 
ka de ri üze rin de ku mar oy na mak, Türk mil le ti ni so nu nun ka ran lık 
ol du ğu bi li nen bir ma ce ra ya sü rük le mek kim se nin ne hak kı dır ne 
de had di dir.

Tür ki ye’nin hay si ye tiy le da ha  faz la oy nan ma sı na kar şı çık-
mak, Tür ki ye’yi içer ide hır pa la ya rak mil lî bir li ği ni ve kar deş li ği ni 
ate şe ata cak buh ran la ra sü rük len me si ni ön le mek, va ta nı nı ve 
mil le ti ni gö nül den se ven her ke sin en baş ta ge len mil lî so rum lu-
lu ğu dur.

Bu so rum lu lu ğu nun ge re ği ni ye ri ne ge tir me ce sa re ti ni gös-
te rin. Gaf let ve de lâ le ti, iha net ten ayı ran in ce çiz gi yi, kri tik eşi ği 
aş ma yın. Bu nun ta rih önün de ve ba li bü yük olur. Bu nun he sa bı nı 
da Türk mil le ti siz den mut la ka so rar. 

TA RİH MHP’Yİ HAK LI ÇI KAR MIŞ TIR

Mil li yet çi Ha re ket Par ti si, AB ko nu sun da ki il ke li tu tu mu nu 

bu gü ne ka dar onur la sa vun muş tur. Çiz gi sin de hiç bir sap ma ol ma-

mış tır. 57. Hü kû met or tak lı ğı dö ne min den baş la ya rak sa mi mî 

gö rüş le ri ni açık ça or ta ya koy muş tur. AB’nin ger çek ni yet le ri ni ve 

bu gün kar şı mı za çı kan teh li ke ve tu zak la rı ilk ola rak teş his eden 

ve bu nu açık ça di le ge ti ren par ti Mil li yet çi Ha re ket ol muş tur.

Bu gün açık la nan AB Ra por la rın da ki da yat ma ve ön şart la-

rı, da ha Ha zi ran 2002’de ka mu oyu na açık la dı ğı mız ki tap çık ta 

ay nen tah min et ti ği miz ve ge rek li uya rı la rı yap tı ğı mız, kim se nin 

in kâr ede me ye ce ği bir ger çek tir. Son iki bu çuk yıl için de yap tı ğı-

mız bü tün ba sın top lan tı la rın da ve açık la ma lar da di le ge tir di ği-

miz teh li ke ler, bu gün top lu ca Tür ki ye’nin kar şı sı na ge ti ril miş tir. 
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Mil li yet çi Ha re ket, Tür ki ye’nin AB üye lik sü re ci nin böy le bir 

sa kat ze min de iler le ti le me ye ce ği ne, bu nun çık maz bir yol ola ca ğı-
na sa mi mi yet le inan mak ta dır.  Bu kı sır dön gü kı rıl ma dı ğı sü re ce, 
AB ile iliş ki le ri miz has ta lık lı ya pı dan kur tul ma ya cak tır. Böy le bir 
so nu cun AB’nin çı kar la rı na da hiz met et me ye ce ği or ta da dır.

Mil li yet çi Ha re ketin bü tün ikaz la rı na rağ men, inanç sız si ya-
set tüc car la rı nın yı ğı nak ta yap tık la rı ha ta la rın be de li şim di kar-
şı mı za çı kar tıl mış tır. 

Ge liş me le rin ve olay la rın bi zi bu ko nu da da hak lı çı kar mış 
ol ma sın dan bü yük üzün tü duy du ğu mu zu bu ra dan be lirt mek 
is ti yo rum.

Mil li yet çi Ha re ket, Tür ki ye’nin ge le ce ği nin ka rar tıl ma sı na 
bü tün im kân la rıy la ve bü tün de mok ra tik yol lar la so nu na ka dar 
kar şı ko ya cak tır. Bu nu ya pan lar la mü ca de le, bi zim için mil li bir 
na mus ve hay si yet bor cu dur. Bu he sap laş ma yı aziz mil le ti miz le 
bir lik te ya pa ca ğız. Te sa düf le rin ve şart la rın ik ti da ra ta şı dı ğı AKP, 
mil lî vic dan da mah kum ola cak ve ta ri hin ka ran lık say fa la rı na 
gö mü le cek tir.

Bü yük Türk mil le ti nin hür ve hay si yet li ya şa ma az mi nin, 
ima nı nın ve sağ du yu su nun aziz va ta nı mı zın bü tün bu ba di re le ri 
aş ma sı nı sağ la ya ca ğın dan hiç bir şüp he miz yok tur. 

Şe ref li da va sı na ve mis yo nu na ina nan, aziz mil le ti mi zin 
hu zu ru ve ge le ce ği için her fe da kâr lı ğı se ve se ve yap ma ya ha zır 
olan Mil li yet çi Ha re ket, Tür ki ye’nin bir li ği ne, onu ru na ve hay si ye-
ti ne sa hip çık ma mü ca de le sin de de üze ri ne dü şe ni so nu na ka dar 
ya pa cak ve bu kut lu mü ca de le nin bay rak ta rı ola cak tır.

Va ta nı nı ve mil le ti ni se ven tüm va tan daş la rı mı zı bu mü ca de-
le de saf la rı nı al ma ya da vet edi yo rum.

Şu nu her kes çok iyi bil sin: Türk mil le ti sa hip siz ve ça re siz de ğil-
dir.
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MHP’NİN MİL LÎ DU RU ŞU

Mil li yet çi Ha re ket her de vir de mil lî de ğer le ri mi zin ve has sa si-
yet le ri mi zin ya nın da ol muş ve Tür ki ye’nin mil lî bir li ği nin bek çi li ği-
ni yap mış tır

Mil li yet çi Ha re ketin mil lî bir li ğin ko run ma sın da gös ter di ği 
has sa si yet ve hiç bir ay rım gö zet me den bü tün va tan daş la rı mı zın 
ay nı ka de ri pay laş tık la rı bu aziz va tan da hu zur için de kar deş çe 
ya şa ma la rı na ver di ği bü yük önem, her tür lü tar tış ma nın üze rin-
de dir. An cak, iç hu zur ve ba rı şın sağ lan ma sı nın yo lu nun, bu nu 
yık ma ya ça lı şan bö lü cü te rör le mü za ke re et mek ten as la geç me-
ye ce ği de çok açık tır.

Mil li yet çi Ha re ketin iç hu zur ve is tik rar or ta mı nın za rar gör-
me si ve mil lî bü tün lü ğü mü zün bo zul ma sı ris ki ta şı yan ge liş me-
le re kar şı gös ter di ği has sa si yet bun dan kay nak lan mak ta dır. Bu 
sa mi mî en di şe ler aşı rı ve ge rek siz bir kor ku nun ve ve hi min ürü nü 
de ğil dir. Bu ha ya tî ko nu nun ha fi fe alın ma ya ta ham mü lü yok tur. 
Bu aziz va tan so kak ta bu lun ma mış tır.

Tür ki ye’nin aziz var lı ğı nı kut sal sa yan Türk Mil li yet çi le ri ve 
et nik kö ke ni, si ya sî eği li mi ve ter ci hi ne olur sa ol sun, Tür ki ye’yi 
ve Türk mil le ti ni se ven ger çek va tan se ver le rin ha mi ye ti ve gay-
ret le riy le her zor luk aşı la cak, Tür ki ye nur lu bir ge le ce ğe mut la ka 
ta şı na cak tır. Bü tün va tan daş la rı mı zın ve Tür ki ye’de ki her ke si min 
bu nun bi lin ciy le ve ak lıse li min reh ber li ğin de ha re ket et me yi sür-
dür me si ve top lum sal hu zu run ko run ma sı için üze ri ne dü şen gö re-
vi bu bi linç le ye ri ne ge tir me si en ha li sa ne te men ni miz dir.

Tür ki ye’yi bir bü tün ola rak ku cak la yan ve or tak de ğer le rin 
oluş tur du ğu bü yük Türk mil le ti nin mut lu lu ğu nu, re fa hı nı ve kar-
deş li ği ni her dü şün ce nin üs tün de tu tan Mil li yet çi Ha re ket, Tür ki-
ye’nin onur lu ve par lak ge le ce ği için fü tur ge tir me yen bir ce sa ret 
ve me ta net le ve sön me yen bir va tan aş kı ile mü ca de le ye de vam 
ede cek tir.
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MHP ve GER ÇEK LER

Mil li yet çi Ha re ket gü cü nü sa de ce ve sa de ce inanç la rın dan, 
il ke le rin den ve Bü yük Türk Mil le ti’n den alır. Tür ki ye’nin iyi li ği ne 
ol ma dı ğı na inan dı ğı her ha re ket kar şı sın da tek ba şı na da ol sa 
so nu na ka dar dur ma yı mil lî bir gö rev sa yan bir si ya sî fel se fe nin 
tem sil ci si dir. Bu du rum lar da hiç bir ku ru mun ve ke si min des te ği ni 
ve hi ma ye si ni ara mak gi bi bir ih ti ya cı ol ma mış tır.

57. Hü kû me tin, bu ko nu da ser gi le di ği ta vır bi lin mek te dir. 
Te rö rist ba şı nı kur tar mak için baş la tı lan idam ce za sı nın kal dı rıl-
ma sı se fer ber li ği ne ve Kürt çe eği tim ve ya yın lar ko nu su na tek 
ba şı na kar şı çık mış tır. 

AB’nin bu da yat ma la rı na di re nir ken, kim se nin yar dım ve des-
te ği ni ara ma mış tır. Ken di inanç la rı nın ve so rum lu lu ğu nun ge re ği-
ni ye ri ne ge tir miş tir.

Bu bö lü cü he ves le re ve bun la ra ce sa ret ve ren mih rak la ra 
kar şı ge rek li uya rı gö re vi ni yap mış tır. Bu uya rı yı ya pan Mil li yet çi 
Ha re ket tir. Mu ha ta bı da  bö lü cü he ves pe şin de ko şan lar ve on la rın 
ce sa ret kay na ğı AKP ik ti da rı nın gaf let si ya se ti dir.

Bir si ya sî par ti nin Tür ki ye’nin ka de ri ni il gi len di ren ko nu lar da-
ki gö rüş ve dü şün ce le ri ni ka mu oyuy la ve top lu mun her ke si miy le 
pay laş ma sı en do ğal hak kı dır. Mil li yet çi Ha re ket de bu nu yap mış 
ve 14 Ha zi ran 2004 ta rih li ya zı lı ba sın açık la ma mızı bil gi için 
ge niş bir da ğı tı ma tâ bi tut muş tur.

Med yanın özel lik le MHP’ye kar şı adı ko nul ma mış bir san sür 
uy gu la dı ğı bu gün kü or tam da, her va sı ta ile Türk top lu mu na ulaş-
ma ya ça lış ma nın ya dır ga na cak ve an tide mok ra tik bu lu na cak bir 
ya nı yok tur. Hâl böy le iken, bu ko nu da baş la tı lan is tis mar kam-
pan ya sı de mok ra tik ha ya tı mız ba kı mın dan ib ret ve üzün tü ve ri ci 
ol muş tur.

AKP ik ti da rı nın Türk mil le ti ne ya şat tı ğı bu ka ran lık dö nem 
ya kın da so na ere cek tir. Mil li yet çi Ha re ket Tür ki ye’nin ya rın la rı na 
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sa hip çık mak ve onur lu ge le ce ği ni ha zır la mak azim ve ka rar lı ğıy la 
yo la çık mış tır. AKP için oyun bit miş tir.

Türk Mil li yet çi le ri, Türk mil le ti nin ebe dî va ta nı ola rak ka la cak 
olan Tür ki ye’nin, bu ba di re yi se lâmet le aş ma sı nı sağ la ya cak güç-
te dir. Bu uğur da her şe ye kat lan ma ya ha zır olan Türk Mil li yet çi le ri-
nin çe lik ira de si, Tür ki ye’nin düş man la rı nı hüs ra na uğ ra ta cak tır.

Bü yük ve güç lü Tür ki ye ül kü sü mut la ka ger çek le şe cek tir. Mil-
li yet çi Ha re ket, Bü yük Türk mil le ti nin be ka sı ve ebe di sa ade ti için, 
“Ye ni Bir Dün ya ve Ye ni Bir Tür ki ye için Bü yük Bu luş ma yı” mut la-
ka ger çek leş ti re cek ve bü yük da va la rın ge rek tir di ği va kar, azim 
ve sa bır la Tür ki ye’nin par lak ge le ce ği ni ha zır la mak şe re fi ne ve 
mut lu lu ğu na ula şa cak tır.

Türk Ül kü cü le ri, de mok ra si ve mil li yet çi li ğin ay rıl maz ikiz kar-
deş ol du ğu na gö nül den ina nan ve şe ref li geç miş le ri bu na ke fil ve 
şa hit olan Tür ki ye sev da lı la rı dır. Mil li yet çi Ha re ke tin, de mok ra si 
si ci li tar tış ma lı ba zı çev re ler den de mok ra si ve meş ru iyet ko nu sun-
da ala ca ğı hiçbir ders yok tur. Bu çev re le rin, bu söz de de mok ra si 
ha va ri le ri nin ken di geç miş le ri ne bak ma la rı nı ve dü rüst bir vic dan 
mu ha se be si yap ma la rı nı tav si ye ede rim. Ya kın si ya sî ta ri hi miz de 
ya şa nan ba zı dö nem ler de her ke sin de mok ra si ko nu sun da ver di ği 
sa mi mi yet im ti ha nı he nüz unu tul ma mış tır. 

İn san la rın özü ile sö zü nün bir ol ma sı, de mok ra si nin ma ne vî 
te me li dir. De mok ra si ye gö nül den inan ma nın ve ger çek de mok rat 
ol ma nın vaz ge çil mez ön şar tı dır. Bi zim için il ke le ri miz ve inanç la-
rı mız, za ma na ve şart la ra gö re de ği şe bi len, es ne ti le bi len kav ram-
lar de ğil dir. Biz dün ne isek, bu gün de oyuz. İl ke le ri ni na mu su 
sa yan bir si ya sî ge le ne ğin tem sil ci si yiz. Bu ger çe ği şe ref li mü ca de-
le ta ri hi miz tes cil et miş tir.

MHP’NİN DA VE Tİ

He sap laş ma gü nü yak la şır ken, Mil li yet çi Ha re ket, bu bu na-
lım dan çı kı la rak ye ni bir to par lan ma dö ne mi için top ye kün bir 
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gö nül se fer ber li ği baş lat mak ta dır. 

Mil li yet çi Ha re ket ye ni ve yo ğun bir fa ali yet dö ne mi ne gir-
mek te dir. Mil lî şu uru aya ğa kal dır mak için Tür ki ye’yi dağ te pe 
ge ze ce ğiz. 

Türk mil le tiy le bü tün leş mek için Tür ki ye’nin her kö şe si ne gi de-
ce ğiz. Bü tün im kân la rı ha re ke te ge çi re ce ği miz bu yol da bü tün 
ül kü cü ler va rı nı yo ğu nu or ta ya ko ya cak tır.

Mil li yet çi Ha re ket bu gün ik ti da rın tek al ter na ti fi dir. Türk mil-
le ti nin ge le ce ği nin ye gâ ne te mi na tı dır.

Tür ki ye’nin ih ti yaç duy du ğu, mil let le kay naş mış şah si yet li ve 
mil lî bir ik ti dar için tek ad res Mil li yet çi Ha re ket tir. Tür ki ye’yi bu 
ateş çem be rin den an cak Türk Mil li yet çi le ri, Türk va tan se ver le ri ve 
Mil li yet çi Ha re ket çı ka ra bi le cek tir. 

Tür ki ye’nin önü nü Mil li yet çi Ha re ket aça cak tır. Mil li yet çi 
Ha re ke tin inanç lı kad ro la rı bu tah ri bat dö ne min den son ra Tür ki-
ye’yi ye ni den in şa et me ye, ye ni bir şevk ve he ye can la ha zır dır. 

Bu mil lî se fer ber lik te mil le ti ni se ven her kes üze ri ne dü şe ni 
yap mak, Tür ki ye’nin kar şı kar şı ya bu lun du ğu bu sin si ku şat ma yı 
aş mak için her fe da kâr lı ğı gös ter mek du ru mun da dır.

Bu mil lî ve ta ri hî so rum lu lu ğu üst len me ye ha zır olan her ke-
se Mil li yet çi Ha re ketin gö nül ka pı sı açık tır. Tür ki ye sev da lı la rı bu 
mil lî he sap laş ma gü nün de tek bir yü rek, tek bir yum ruk ol mak 
zo run da dır. 

Tür ki ye’yi par lak ve nur lu ufuk la ra ta şı mak için ül ke si ni se ven 
her ke si, Tür ki ye’nin bir li ği ne ve dir li ği ne ina nan bü tün va tan se ver-
le ri bu mil lî he def et ra fın da bir leş me ye ve bü tün leş me ye, bu bay-
rak al tın da gö re ve ça ğı rı yo rum. 

Yü ce Al lah, bu kut sal ga ye uğ ru na sar fet ti ği miz emek le ri ve 
içi miz de ki bu va tan ve mil let aş kı nı ve he ye ca nı nı kar şı lık sız bı rak-
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ma ya cak tır.

Bu mil lî se fer ber li ğin, bu top ye kün mil lî di re ni şin bay rak tar lı-
ğı nı Mil li yet çi Ha re ket ya pa cak tır. Tür ki ye’nin ka de ri ne sa hip çık-
ma mü ca de le si nin ön cü sü, el bet te Mil li yet çi Ha re ket ola cak tır. 

Bu iha net çem be ri, bu bü yük ku şat ma mut la ka kı rı la cak, 
aziz Türk mil le ti mut la ka se lâ me te çı ka rı la cak tır. Türk Ül kü cü le ri 
ve Mil li yet çi Ca mia bu na ha zır ve ka rar lı dır.

Mil li yet çi Ha re ket bu gö nül se fer ber li ği ni baş lat mak için 
bü tün kad ro la rıy la Ana do lu’ya çık mak ta dır. Bü tün teş ki lât la rı-
mı zın bu mü ca de le de, her za man ol du ğu gi bi, bü yük bir va tan se-
ver lik ve fe ra gat an la yı şıy la ön saf ta ye ri ni ala cak la rı na inan cım 
tam dır. 

Tür ki ye’yi ku şa tan iha net ve ih ti ras it ti fa kı nın top lum sal bün-
ye miz de bir kan ser gi bi ya yıl dı ğı ve bun la ra ce sa ret ve ren AKP ik ti-
da rı nın dev let im kân la rı nı bu yol da per va sız ca kul lan dı ğı ger çe ği 
kar şı sın da, Türk Mil li yet çi le ri nin saf la rı nı sık laş tır ma la rı ve or tak 
da va et ra fın da ke net len me le ri ta ri hî bir gö rev ve so rum lu luk tur.

Tür ki ye’nin onur lu ge le ce ği için, “Ye ni Bir Dün ya ve Ye ni Bir 
Tür ki ye için Bü yük Bu luş ma” yı ger çek leş tir mek ar tık mil li bir ve ci-
be hâ li ni al mış tır. Bu bir leş me nin, bu Bü yük Bu luş ma’nın si ya sî 
ad re si Mil li yet çi Ha re ket Par ti si dir.

Bu gün aziz mil le ti mi zin ye gâ ne ümit ka pı sı olan, ik ti da rın 
ye gâne al ter na ti fi ve en bü yük ada yı olan Mil li yet çi Ha re ke tin 
gi de rek ar tan ka tı lım lar la güç le ne cek gö nül ker va nı, Bü yük Türk 
Mil le ti’nin bu gü ve ni ni ve ümi di ni bo şa çı kar ma ya cak tır.

ÜL KÜ CÜ LE RE ÇAĞ RI

Tür ki ye sev da sı nı ve mil lî he ye ca nı yü rek le rin de bir bay rak 
gi bi dal ga lan dı ran bü tün Mil li yet çi le ri bu mü ca de le de ki yer le ri ni 
al ma ya, Mil li yet çi Ha re ket bay ra ğı al tın da top lan ma ya ça ğı rı yo-
rum.
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Geç miş te ya şa nan lar, ya şan mış ve ge ri de kal mış tır. O dö nem-

le rin ken di şart la rı için de an la şıl ma sı ge re ken ge liş me ler so nu cu 

yol la rı mız ay rıl mış ola bi lir. An cak, bu va tan he pi mi zin dir, bu kut-

sal da va he pi mi zin dir. 

Ay nı şe ref li ma zi yi pay laş mak onu ru nu duy du ğu muz bü tün 

da va ar ka daş la rı mı, bu ne den le bu gö nül se fer ber li ği ne ka tıl ma-

ya da vet edi yo rum.

Şim di ne re de olur sa ol sun lar, bu şe ref li da va nın sa mi mi yet ve 

sa fi ye ti ne bağ lı olan, ay nı ide al ler uğ ru na geç miş le bir lik te çi le li 

mü ca de le ve hiz met ler ver di ği miz bü tün da va ve ül kü ar ka daş la-

rı mı Türk mil le ti nin onur lu ge le ce ği ni ha zır la mak mis yo nun da 

gö rev al ma ya ça ğı rı yo rum.

Gö nül ka pı mız si ze da ima so nu na ka dar açık kal mış tır. Şim di 

her dü şün ce yi aşa rak bu ça tı al tın da bir leş mek gü nü gel miş tir. 

He pi ni zi Mil li yet çi Ha re ketin saf la rın da gö re ve da vet edi yo rum. 

Bu bü yük da va yı bir lik te omuz la ma ya, bu mü ca de le ye güç kat-

ma ya ça ğı rı yo rum.

Biz se fe re gö rev li yiz.

Za fer Yü ce Al lah’ın tak di ri dir!

Şüp he siz, Yü ce Al lah, emek le ri ve iyi ni yet le ri kar şı lık sız bı rak-

ma yan dır. 
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